ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛННИЕ НА РЕШЕНИЯТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОРНА МАЛИНА, ПРИЕТИ ПРЕЗ ВТОРОТО
ПОЛУГОДИЕ НА 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, приети от
Общински съвет – Горна Малина през второто полугодие на 2020 година.
За посочения период са проведени 4 заседания и са приети 88 предложения от
№ 116 до № 203.
Протокол № 11/07.08.2020 г.
По Протокол № 11 са приети 27 решения, от № 116 до № 142.
С Решение № 116 Общински съвет Горна Малина дава съгласие община Горна
Малина да поеме краткосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем от
Централния бюджет:
1. Размер на заема – до размера на отрицателната разлика между плащанията по
начислените задължения на текущата година на ДНИ, ДМПС и ТБО към
последния отчетен период, спрямо датата на депозираното искане за 2020 г. и
плащанията за същите показатели към същия период на 2019 г.
2. Валута на заема – BGN
3. Цел – за финансиране предоставянето на публични услуги при временен
недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на
общината, в резултат на занижената събираемост от определените по-горе
показатели.
4. Краен срок – не по-дълъг от края на 2020 г.
За 2020 г. община Горна Малина не е сключвала безлихвен заем от Централния
бюджет.
С Решение № 117 се изменя и допълва програмата за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост в Приложение „Описание на имотите, с които община

Горна Малина има намерение да сключи разпоредителни сделки” – като се добавят
всичките имоти, които са отредени като Тех парк.
С Решение № 118 се изменя и допълва т. 1 от Решение № 86 по Протокол № 9 от
15.04.2020 г. на общински съвет Горна Малина, като частта „наемателите на общински
помещения” стане „наемателите или ползватели на имоти – общинска собственост,
осъществяват дейности като увеселителни или игрални зали, дискотеки, барове,
ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и
големи търговски центрове тип МОЛ – за времето на извънредното положение,
вследствие на мерките и действително предприети във връзка с него и реализирали
спад на приходите от 60%.
- платените наеми за м. 03 и м. 04 ще бъдат считани за заплатени за месеците след
отмяната на извънредното положение.
Спазвайки изискванията, община Горна Малина освободи от наеми за месеците
март и април 2020 г. фирми и юридически лица, които отговаряха на условията.
Общински съвет Горна Малина приема Отчета за касовото изпълнение на
бюджета на община Горна Малина към 31.12.2019 г. с Решение № 119.
С Решение № 120 се приема информация за касово изпълнение на приходите и
разходите на бюджета на община Горна Малина към 30.06.2020 г.
Общински съвет Горна Малина приема актуализация на поименния списък за
капиталовите разходи за 2020 г. с Решение № 121, като:
1. Във функция 6, § 51-00
1.1. Обект „Реконструкция и ремонт на улици на територията на община Горна Малина
по европейски проект за строителен надзор”
Било 18 000,00 лв. – става 0 лв. – разлика (+) 18 000,00 лв.
2. Във функция 6, § 52-05
2.1. Обект „Доставка на апаратура за дистанционно управление помпена станция – с.
Негушево”
Било 0 лв. – става 2 600,00 лв.- разлика(+) 2 600,00 лв.
3. Във функция 7, § 51-00
3.1. Обект „Основен ремонт на поливна система – игрище „Спортен комплекс Г.
Малина”
Било 0 лв. – става – 12 000,00 лв. – разлика (+) 12 000,00 лв.
След направената актуализация, общата част на капиталовите разходи за 2019 г.
не се променя.
С Решение № 122 Общински съвет Горна Малина дава съгласие ДМА,
собственост на дружеството „Еко Горна Малина”, да бъдат прехвърлени безвъзмездно
на община Горна Малина по позиции, както са изброени в предложението /щори,
компютърна маса за Регионално депо, климатик, дограма, офис мебели/. Общата сума е
3 331,98 лв.
С Решение № 123 Общински съвет Горна Малина дава съгласие МПС,
собственост на дружеството „Еко Горна Малина”, да бъде бракувано и предадено за
вторични суровини: „Опел Астра”, 1,6, хечбек, закупен втора употреба през 2005 г. на
стойност – 3 978,14 лв.

Общински съвет Горна Малина определя възнаграждение на ликвидатора на
„Еко Горна Малина” в размер на 1 000,00 лв. за целия период на ликвидацията – с
Решение № 124.
С Решение № 125 Общински съвет Горна Малина определи:
1. Част от внесената гаранция по договор на „Еко Горна Малина в ликвидация” ЕООД –
да бъде прехвърлена от община Горна Малина по банкова сметка на дружеството в
ликвидация, която да включва неизплатените заплати на управителя преди обявяване
на ликвидацията в размер на 2 800,00 лв. + определените с предходното решение на
ОбС възнаграждение на ликвидатора в размер на 1 000,00 лв. + възнаграждение на
счетоводител, нает по граждански договор – 500,00 лв. и такса за публичност на
закупения ликвидационен баланс – 120,00 лв.
2. Останалите средства да бъдат прехвърлени в бюджета на община Горна Малина, като
част от тях бъде освободен депозит в размер на 5 000,00 лв., внесен при регистрацията
на дружеството.
С Решение № 126 Общински съвет Горна Малина:
1. Разрешава изработването на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор
03 705.54.18, м. „Пладнището” в землището на с. Белопопци.
2. С настоящето решение Общински съвет утвърждава приложеното задание по реда на
чл. 125 от ЗУТ.
3. Изработването и съгласуването на ПУП-ПРЗ следва да бъде възложено от
Александър Янакиев Василев, изцяло за негова сметка при спазване изискванията на
ОУП на община Горна Малина, действащата нормативна уредба и съгласувателни
процедури.
С Решение № 127 Общински съвет Горна Малина:
1. Разрешава изработването на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 03 705.24.107, м.
„Бостанището” в землището на с. Белопопци.
2. С настоящето решение Общински съвет Горна малина утвърждава приложеното
задание по реда на чл. 125 от ЗУТ.
3. Изработването и съгласуването на ПУП-ПРЗ следва да бъде възложено от
Александър Янакиев Василев, изцяло за негова сметка при спазване изискванията на
ОУП на община Горна Малина, действащата нормативна уредба и съгласувателни
процедури.
Общински съвет Горна Малина с решение № 128 отлага за разглеждане проект
на ПУП – изменение за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхват: улица о.т.144о.т.145-о.т.146-о.т.147, УПИ I-481(ПИ № 481), УПИ XIII-489(ПИ № 489) в кв. 40 по
застроителния, регулационен и кадастрален план на с. Долно Камарци и имоти с
идентификатори 22 647.49.144, 22 647.49.133 и 22 647.49.228 по КККР на с. Долно
Камарци, поискано със заявление вх. № 94.А-49/15.05.2020 г. от Ангел Атанасов Лесов,
Никола Атанасов Лесов и Добра Николова Тимева.
С Решение № 129 Общински съвет Горна Малина дава съгласие да се продадат
следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1. Незастроен УПИ VII –общ., кв. 34, с площ от 1004 кв. м, с. Байлово, с АОС №
3366/21.05.2018 г. с начална тръжна цена – 35 390,00 лв. без ДДС.

2. Незастроен УПИ XV-87, кв. 8, с площ от 580 кв. м, с. Чеканчево, АОС
№3360/08.05.2018 г. с начална тръжна цена 18 050,00 лв. без ДДС.
3. Незастроен УПИ VIII-общ., кв. 34, с площ 963 кв. м, с. Байлово, АОС №
3367/21.05.2018 г.- начална тръжна цена – 33 900,00 лв. без ДДС.
4. Незастроен УПИ IX-общ., кв. 34, с площ 950 кв. м, с. Байлово, АОС №
3365/21.05.2018 г. с начална тръжна цена 33 800,00 лв. без ДДС.
5. Незастроен УПИ XV –общ., кв. 28, 840 кв. м, с. Долна Малина, АОС №
3364/21.05.2018 г. с начална тръжна цена 20 020,00 лв. без ДДС. Имотът е продаден.
6. Незастроен УПИ V-общ., кв. 42, 700 кв. м, с. Байлово, АОС № 3369/21.05.2018 г. с
начална тръжна цена 24,900,00 лв. без ДДС.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 130 одобрява изготвената
лицензирана оценка за отстъпено право на строеж в размер на 14 856,00 лв. с ДДС за
УПИ I-16, кв.29, площ 614 кв. м по регулационния план на с. Горна Малина, АОС №
3747/02.07.2020 г. Процедурата за продажба да се извърши без търг или конкурс на
съсобственици на имота – наследници на Димитрина Илиева Славова.
С Решения № 131, № 132 и № 133 се одобряват изготвените от лицензиран
оценител пазарни оценки за отстъпено право на строеж на следните имоти, както
следва:
1. Цена в размер на 21 984,00 лв. с ДДС за УПИ VIII-27, кв. 29, , площ 870 кв. м, с.
Горна Малина, АОС № 3567/28.05.2020 г. Да се извърши процедура за продажба без
търг или конкурс на съсобственика – Веселин Атанасов Методиев.
2. Цена в размер на 9 432,00 лв. с ДДС за УПИ XI-74, кв. 9, площ 478 кв. м, с.
Чеканчево, АОС № 3516/11.05.2020 г. Да се извърши продажба без търг или конкурс на
съсобствениците на имота – наследници на Петър Борисов Петров.
3. Цена в размер на 10 080,00 лв. с ДДС за УПИ II-167, кв. 27, 536 кв. м, с. Макоцево,
АОС № 3748/02.07.2020 г. Да се извърши процедура без търг или конкурс на
съсобственика на имота – Виолета Михайлова Лазарова.
С Решение № 134 Общински съвет Горна Малина приема годишния доклад на
читалище – с. Долна Малина, за осъществените читалищни дейности в изпълнение на
програмата по чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и за изразходваните
средства от бюджета за предходната година.
С Решение № 135 Общински съвет приема отчета на Управителния съвет на
Сдружение на читалищата в община Горна Малина.
С Решения №№ 136, 137 и 138 се отпуска еднократна финансова помощ на
следните лица, както следва:
1. Спиридон Недков Славодиев, с. Долна Малина – за лечение, 150 лв.
2. Георги Иванов Георгиев – с. Долно Камарци – за лечение, 610 лв.
3. Магдалена Кирилова Цинцарска, с. Негушево, за битови нужди и лекарства – 150 лв.
Общински съвет Горна Малина одобрява подаването на заявление за
предварително одобрение за откриване на нова социална услуга ЦСРИ за деца и
младежи в община Горна Малина – с Решение № 139.
Решения № 140, № 141 и № 142 са отменени от Областния управител.

Протокол № 12/11.09.2020 г.
По Протокол № 12 са приети 17 решения от № 143 до № 159.
С Решение № 143 се поправя допусната явна фактическа грешка в диспозитива
на решение № 97 по Протокол № 10 от 12.06.2020 г., като в Приложение № 5
„Описание на имоти, с които община Горна Малина има намерение да сключи
разпоредителни сделки през 2020 г.”, следва да се чете:
Приложение № 7 „Описание на имоти, с които община Горна Малина има намерение да
сключи разпоредителни сделки през 2020 г.”
С Решение № 144 се изменя и допълва Програмата за управление и
разпореждане с имоти- общинска собственост за 2020 г.”, като допълва в Раздел II,
Приложение № 5 „Описание на общински имоти, които община Горна Малина има
намерение да предложи за отдаване под наем през 2020 г., в частта за с. Горна Малина,
терен с площ 20 кв. м, част от УПИ XXV – за спортен комплекс, кв. 55, целият с площ
50 600 кв. м, с АОС № 1235/20.03.2008 г.
С Решение № 145 Общински съвет Горна Малина приема предложение за
дарение от страна на Милен Богомилов Герасимов, управител на „ТОРН М” ЕООД, с
ЕИК 175 002557, от една страна, като дарител, и община Горна Малина от друга страна,
като надарен, за ПИ с идентификатор 16 314.30.31, с площ 2647 кв. м, с начин на
трайно ползване „Пасище с храсти”, VIII категория, в землището на с. Горна Малина,
стар идентификационен № 030031; и да се сключи договор за дарение.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 146 определя предназначението на
общинските жилища, както следва:
I. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди:
1. Апартамент № 3 – 78,09 кв. м, три стаи, кухня, сервизни, таванско и избено
помещения, находящ се в УПИ I, кв. 32, бл. 1, вх. А, АОС № 106/27.03.2000 г.
II. Ведомствени жилища:
1. Апартамент № 1 – 34 кв. м, стая и сервизни помещения, находящ се в имот 283,
кв. 38, бл. 2, ет. 1, ап. 1, АОС № 99/27.03.2021 г.
2. Апартамент № 2 – 54,69 кв. м, 2 стаи, кухня и сервизни помещения, находящ се в
имот 282, кв. 38, бл. 1, ет. 1, ап. 2, АОС 93/27.03.2000 г.
III. Резервни жилища:
1. Апартамент № 2 – 54,69 кв. м, 2 стаи, кухня и сервизни помещения, находящ се в
имот 283, кв. 38, бл. 2, ет. 1, ап. 1, АОС № 100/27.03.2000 г.
2. Апартамент № 4 – 85,52 кв. м, състоящ се от 3 стаи, кухня и сервизни помещения,
находящ се в имот 283, кв. 38, бл. 2, ет. 2, ап. 4, АОС № 102/27.03.2000 г.
3. Апартамент – 30 кв. м (таванско), 1 стая и сервизни помещения, находящ се в имот
282, кв. 38, бл. 1, ет. 4, ап. 7, АОС № 98/27.03.2000 г.
С решение № 147 се отдава под наем чрез публично оповестен конкурс за срок
от 5 години част от имот – публична общинска собственост, съставляващ
стоматологичен кабинет с площ 25 кв. м – за АТЦ, поща, кметство, здравна служба с
обща застроена площ от 260 кв. м, в УПИ VII, кв. 16, АОС № 42/12.10.1998 г., с
минимална месечна наемна цена 27,00 лв. с ДДС. Да се проведе конкурсна процедура и
да се сключи договор с участника, предложил най-висока наемна цена.

Общински съвет Горна Малина с решение № 148 изменя Програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., като изважда от
Раздел II, Приложение № 5 „Общински имоти, които общината има намерение да
предложи за отдаване под наем през 2020 г.”, в частта за с. Белопопци, ПИ с
идентификатор 03 705.75.372, номер по предходен план 000372, с площ 55 411 кв. м, с
начин на трайно ползване „Язовир” и ПИ с идентификатор 03 705.74.392, номер по
предходен план 000392, с площ 0,973 кв. м, начин на трайно ползване „За
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”, находящ се в землището на с.
Белопопци.
С Решение № 149 Общински съвет Горна Малина приема предложението за
дарение от страна на Илия Стоянов Ладжов, като дарител, и община Горна Малина от
друга страна, като надарен, на поземлен имот с идентификатор 46 231.87.94 по КК и
КР, с площ 1460 кв. м, находящ се в м. „Садината”, с. Макоцево, представляващ част от
улица о.т. 94а-о.т. 94б-о.т. 94в и част от УПИ VIII- „За транспортна територия”, кв. 40 и
кв. 40 а по регулационния план на с. Макоцево, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: за местен път; стар
идентификатор: няма; номер по предходен план: 087094, при посочените съседи.
С Решение № 150 Общински съвет приема номериране на улици в с. Горна
Малина, от ул. „Тридесет и девета” до улица „Четиридесет и шеста”, с посочените
четни и нечетни номера.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 151 приема да бъде отдадено под
наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години, част от имот – частна
общинска собственост, находящ се в с. Саранци, помещение и санитарен възел с обща
площ 14 кв. м, разположено на II етаж от двуетажна масивна сграда /битов комбинат/,
АОС № 112/24.03.2000 г. с начална месечна наемна цена в размер на 30,24 лв., съгласно
тарифата за първоначални наемни цени на месец, приета с Решение № 36 по Протокол
№ 3 от 22.12.2011 г.
Процедурата е приключена.
С Решение № 152 Общински съвет Горна Малина разрешава сформирането на
самостоятелни маломерни паралелки под минималния норматив през учебната
2020/2021 година в ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Априлово със следния състав:
I клас – 8 ученици (норматив – минимум 16 ученици)
II клас – 7 ученици (норматив – минимум 16 ученици)
IIIклас – 13 ученици (норматив – минимум 16 ученици)
IV клас – 13 ученици (норматив – минимум 16 ученици)
V клас – 12 ученици (норматив – минимум 18 ученици)
VII клас – 13 ученици (норматив – минимум 18 ученици)
VIII клас – 13 ученици по професия „Работник в хранително-вкусовата
промишленост”, код 5410501, специалност „Хранително-вкусова промишленост”( по
Държавен план-прием – 26 ученици, съгласно Заповед № РД 10-155/30.04.2020 г. на
Началника на РУО София-регион, по норматив – минимум 18 ученици).
X клас – 12 ученици по професия „Работник в хранително-вкусовата
промишленост, код 5410501, специалност „Хранително-вкусова промишленост” (по
норматив минимум 18 ученици).

Общински съвет Горна Малина с Решение № 153 разрешава:
1.Сформирането на маломерни самостоятелни паралелки под минималния норматив
през учебната 2020/2021 година в:
ОУ „Отец Паисий” – с. Долно Камарци(средищно и защитено училище), както следва:
За VI клас – 5 ученици
2. Сформирането на смесени маломерни паралелки през учебната 2020/2021 ГОДИНА
В ОУ „Отец Паисий” – с. Долно Камарци /средищно и защитено/ със следния състав:
I – II клас – 6 ученици
III – IV клас – 5 ученици
V – VII клас – 5 ученици
С Решение № 154 Общински съвет Горна Малина разрешава:
- Сформиране на самостоятелни маломерни паралелки под минималния норматив през
учебната 2020/2021 година в: СУ „Христо Ботев” – с. Горна малина /средищно/ със
следния състав:

- IIа клас – 14 ученици /минимум 16 ученици/
- IIб клас – 13 ученици /минимум 16 ученици/
- IIIа клас – 13 ученици /минимум 16 ученици/
- IIIб клас – 13 ученици /минимум 16 ученици/
- VIIа клас – 15 ученици /минимум 18 ученици/
- VIIб клас – 15 ученици /минимум 18 ученици/
Общински съвет Горна Малина с Решение № 155 разрешава:
1. Сформирането на смесени самостоятелни маломерни паралелки под минималния
норматив през учебната 2020/2021 година в : Детска градина „Вяра, Надежда, Любов” –
Горна Малина /средищна и защитена/:
- филиал Долно Камарци – 9 деца /норматив минимум 12 деца/
- филиал Априлово – 11 деца /норматив минимум 12 деца/
2. Сформирането на групи с брой деца над допустимия максимален норматив през
учебната 2020/2021 година в: Детска градина „Вяра, Надежда, Любов” – Горна Малина:
- Втора група – 37 деца / максимален брой 22 деца/
- Подготвителна задължителна предучилищна група 5-годишни деца – 28 деца
/максимален брой деца – 22/
- Подготвителна задължителна предучилищна група 6-годишни деца – 31 деца
/максимален брой – 22/
С Решение № 156 се отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1,5 МРЗ
за лечение на Деян Калоянов Асенов – с. Долна Малина.
Протокол № 13/30.10.2020 г.
По Протокол № 13 са приети 27 решения от № 160 до № 186.

С Решение № 160 е поправена фактическа грешка в Протокол № 12 от
11.09.2020 г., както следва:
1. Еднократната финансова помощ в размер на една МРЗ за лечение на Троян Цветков
Андонов от с. Саранци – се отпуска с Решение № 157.
2. С Решение № 158 се приема Отчета за изпълнение решенията на Общински съвет
Горна Малина за времето от м. ноември 2019 година до 30.06.2020 година.
3. С Решение № 159 се свиква заседание на Постоянната комисия по транспорт за
следващо заседание на Общински съвет Горна Малина за предприемане на действия за
решаване на казуса за кариерата – с. Априлово.
С Решение № 161 Общински съвет дава съгласие да бъдат поставени
ограничители на скоростта ( спящи полицаи) на входа на с. Долна малина, преди
започване на урбанизираната територия.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 162 възлага на Кмета на общината
контрол на издадената заповед за еднопосочно движение на камионите.
С Решение № 163 се възлага на кметския наместник на с. Долна Малина да
извършва контрол върху ежедневното почистване, което ще се осъществява чрез
подписване на протокол между концесионера на кариерата – с. Априлово и кметския
наместник.
Общински съвет възлага на Кмета на общината да изготви в спешен порядък
кризисен проект за възстановяване на пътя /Долна Малина – ПП I-6/ - с Решение № 164.
С Решение № 165 се отпуска:
1. Сумата в размер на 2 500,00 лв., разпределена по 500,00 лв. на следните младежи,
завършили XI клас – СУ „Христо Ботев”, Горна Малина, с отличен успех учебната
2019/2020 година:
- Петя Георгиева Георгиева – отличен 6
- Йоан Иванов Стоянов – отличен 6
- Моника Николаева Богомилова – отличен 5,82
- Златина Христоскова Стоянова – отличен 5,76
- Десислава Велинова Петкова – отличен 5,71
2. Сумата от 2 500,00 лв. е за подпомагане включването на посочените в т. 1 младежи в
шофьорски курс за придобиване на кат. „В”.
3. В срок до 28.01.2021 г. всеки младеж да представи свидетелство за управление на
МПС.
4. Непредставилите документ за управление на МПС в посочения срок в т. 3, се
задължават да върнат получената сума в размер на 500,00 лв.
С Решение № 166:
I.Общински съвет приема минимални месечни наемни цени за отдаване под наем на
терени за инсталиране на „4G” базови станции от мобилни оператори, определени
съгласно тарифа за първоначални наемни цени на месец, приета с Решение № 36 по
Протокол № 3 от 22.12.2011 г. на Общински съвет Горна Малина, както следва:
1. За терени, находящи се в регулирани граници на населените места и върху покривите
на сгради – общинска собственост, не по-малко от 2 500,00 лв. месечно.
2. За терени, разположени извън регулационните граници на населените места, не помалко от 2 500,00 лв. месечно.

II. Сключените договори за наем на терени – общинска собственост, за инсталиране на
базови станции от мобилни оператори, да се актуализират в срок от един месец, след
влизане в сила на решението.
III. Всеки проект за „5G” базови станции на територията на общината да бъде
разглеждан поотделно.
Да бъдат извършени актуализация и вътрешни компенсирани промени по
бюджета на капиталовите разходи с Решение № 167, както следва:
1. Във функция 6, § 52-03
а) Обект „Доизграждане и оборудване на детски площадки”
в) било 37 000,00 лв. – става- 0 лв. – разлика(-) 37 000,00 лв.
с) Обект „Закупуване на микробус за нуждите на социален патронаж с. Негушево”
d) било 0 лв. – става – 57 000,00 лв. – разлика (+) 57 000,00 лв.
2. Във функция 6, § 52-06
2.1. Обект „ППР и изграждане на водовземни съоръжения в Саранци, Долно Камарци,
Белопопци”
Било 35 100,00 лв. – става – 0 лв. – разлика (-) 35 100,00 лв.
2.2. Обект „ Изготвяне на технически проект за контролно-измервателна система за
язовир Белопопци”
Било – 0 лв. става – 3 000,00 лв. – разлика (+) 3 000,00 лв.
3. Във функция 6, § 51-00
3.1. Обект „реконструкция и ремонт на ВиК мрежа Априлово и Осойца”
Било 60 000,00 лв. – става – 72 000,00 лв. – разлика(+) 12 000,00 лв.
С Решение № 168 се допълва утвърденият 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 по Протокол № / от 07.02.2020
г., Приложение № 11 на Общински съвет горна Малина, както следва:
- младши специалист „Строителство и архитектура”- София – Горна Малина и обратно.
Общински съвет Горна Малина дава съгласие с Решение № 169 да се продаде
недвижим имот частна общинска собственост: УПИ II (отреден за фурна), с площ от
650 кв. м, кв. 29 по действашия регулационен план на с. Стъргел, ведно с изградените в
имота масивна сграда на един етаж, със застроена площ от 44 кв. м, с АОС №
1192/04.04.2007 г. с начална тръжна 18 000,00 лв.
С Решение № 170 Общински съвет Горна Малина дава съгласие да се продаде
недвижим имот – частна общинска собственост: УПИ XIX –за „Обществено
обслужване”, с площ от 345 кв. м, кв. 23 по действащия регулационен план на с. Горно
Камарци, ведно с изградените в имота масивна едноетажна сграда, със застроена площ
от 44 кв. м, АОС № 2211/10.02.2015 г., с начална тръжна цена 9 000,00 лв.
Процедурата е приключила и имотът е продаден.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 171 отказва да издаде разрешение
за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за
регулация и застрояване в обхват: улица о.т. 144 - о.т. 145 – о.т.146 – о.т. 147, УПИ I481/ПИ № 481/, УПИ XIII – 489/ПИ № 489/, кв. 40 - с. Долно Камарци, поискано със
заявление с вх. № 94.А-49/15.05.2020 г. от Ангел Атанасов Лесов, Никола Атанасов
Лесов и Добра Николова Тимева.

С Решение № 172 Общински съвет Горна Малина дава съгласие да се придобие
чрез безвъзмездно преотстъпване от държавата върху поземлен имот върху поземлен
имот – частна държавна собственост с идентификатор 02 258.24.29 /стар № 024029/, с
площ от 2862 кв. м, находящ се в м. „Камика” в землището на с. Байлово, като имот,
който общината има намерение да придобие безвъзмездно в собственост. Изпратено е
писмо до Ръководство за въздушно движение и се чака отговор от тяхна страна.
С Решение № 173 се прекратява съсобствеността между община Горна Малина и
Земеделска кооперация за производство и услуги „Съгласие”, с ЕИК 122028875, върху
недвижим имот – частна общинска собственост: УПИ III – за млекосъбирателен пункт,
кв. 14 по действащия регулационен план на с. Априлово, с площ 500 кв.м , с АОС №
3395/09.04.2019 г. и определя продажна цена за имота – 15 000,00 лв. без ДДС въз
основа на изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на недвижим имот,
представляващ застроен терен, в размер на 11 560,00 лв. без ДДС. Продажбата да се
осъществи без търг или конкурс. Процедурата е приключена.
С Решение № 174 се отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване за
срок от 5 години имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Негушево,
представляващ масивна едноетажна сграда /бивша сладкарница/, с площ 64 кв. м,
изградена в УПИ VI, кв. 13 по регулационния план на с. Негушево с АОС №
78/08.07.1999 г. с начална месечна наемна цена в размер на 49,92 лв. Процедурата е
приключена.
С Решение № 175 Общински съвет дава съгласие:
1. Да се придобие право на собственост от общината на собственосттавърху следните
жилищни имоти – частна държавна собственост, представляващи апаратаменти,
находящи се в с. Горна малина /спирка/, находящи се на адреси:
- 12 броя апартаменти в блок № 1
- 9 броя апартаменти в блок № 10
- 8 броя апартаменти в блок № 11
2. Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 г. в Приложение № 8” Описание на имотите, които общината има
намерение да придобие със способ за придобиване безвъзмездно прехвърляне на
собственост от държавата.
Процедурата не е приключила.
С Решение № 176 се дава съгласие да се продаде недвижим имот – частна
общинска собственост: УПИ XI – за млекопункт, кв. 38 по действащия регулационен
план на с. Горна Малина, с площ от 232 кв. м, с АОС № 375/12.01.2001 г., ведно с
изградената в имота масивна сграда /млекопункт/, със застроена площ 50 кв. м, с
начална тръжна цена за продажба на имота – 30 000,00 лв. без ДДС.
Процедурата е приключена и имотът е продаден.
С Решение № 177 Общински съвет дава съгласие да се продадат 12 броя
недвижими имоти – частна общинска собственост, в землището на с. Долна Малина с
начална тръжна цена за продажба на имотите. Общата пазарна стойност на 12 бр. УПИ,
уточнена съгласно изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на
2 082 340,00 лв. без ДДС. Да се проведе една тръжна процедура анблок за 12-те имота.
Процедурата не е приключена.

С Решение № 178 се разрешава изработването на ПУП-ПРЗ в обхвата на имоти с
идентификатор 51 281.191.2, 51 281.191.681 и 51 281.191.3, в землището на с. Негушево
и ПИ с идентификатор 16 314.10.127, 16 314.10.130 и 16 314.10.314 в землището на с.
Горна Малина с възлагане на „ Алфа-Марине” ООД и община Горна Малина, изцяло за
сметка на „Алфа-Марине” ООД.
С Решение № 179 се дава съгласие община Горна Малина да придобие
безвъзмездно чрез дарение в собствен имот с площ от 105 кв. м, УПИ VI –общинско,
кв. 52 по плана на с. Горна Малина, собственост на Димитра Веселинова Иванова,
Петрунка Николаева Иванова и Емил Николаев Иванов, за който е предвидено
отреждане на задънена улица /проектна/, при съседи на имота: УПИ VI-общинско
/проектен/, УПИ XII- общ. /проектен/, улица о.т. 71-о.т. 71а, кв. 52 по регулационния
план на с. Горна Малина. Процедурата е приключила.
С Решение № 180 се:
1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имот- общинска
собственост за 2020 г., като допълва към Приложение № 7 „ Описание на имотите –
частна общинска собственост, за които общината има намерение да сключи
разпоредителни сделки за 2020 г.” с учредяване на възмездно безсрочно право на
строеж за изграждане на „плътна ограда” и „гараж и работилница към плътна ограда” –
допълващо застрояване с площ 40 кв. м, УПИ VIII-280, кв. 38 по плана на с. Горна
Малина.
2. Дава съгласие да се учреди безсрочно и възмездно право на строеж в полза на
съсобственика Гергана Стефанова Стоянова за изграждане на „плътна ограда” и „гараж
и работилница към плътна ограда” – допълващо застрояване с площ 40 кв. м.
Общински съвет с Решение № 181 отлага за следващо заседание разглеждането
на въпроса, свързан със закриване на филиал Долно Камарци на Детска градина „Вяра,
Надежда, Любов” – Горна Малина, поради намаляване броя на децата в смесената
група под норматива минимум 12 деца.
С Решение № 182 Общински съвет Горна Малина разрешава Въвеждане на
задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в Детска градина „Вяра,
Надежда, Любов” – Горна Малина с код по АДМИН: 2303343, в сила от учебната
2020/2021 година.
С Решение № 183 се отменят Решения с №№ 140, 141 и 142 по Протокол № 11
от 07.08.2020 г.
С Решение № 184 се:
1. Отменя Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни
любимци и селскостопански животни, приета с Решение № 70 по Протокол № 6 от
30.06.2005 г.
2. Отменя Програмата за намаляване броя на безстопанствените кучета в община горна
Малина, приета с Решение № 70 по Протокол № 6 от 30.06.2005 г.
3. Приема Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията
на община Горна Малина.
4. Приема Програмата за овладяване и ограничаване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Горна Малина.

Общински съвет приема направените изменения и допълнения в Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги в община Горна
Малина с Решение № 185:
В Глава втора, раздел III:
Променя се месечната такса за ползване услугата яслена, първа, втора, трета и
четвърта възрастови групи в детската градина при целодневна организация и става в
размер на 3,00 лв. за всеки присъствен ден на едно дете.
С Решение № 186 се:
1. Отменя досега действащата Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и
общинското имущество на теритторията на община Горна Малина, приета с решение №
149 по Протокол № 10 от 26.05.2016 г.
2. Приема Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общинското
имущество на територията на община Горна Малина.
Протокол № 14/04.12.2020 г.
По Протокол № 14 са приети 18 решения, от № 187 до № 203.
С Решение № 187 се одобрява извършването на актуализация и вътрешни
компенсирани промени по бюджета на капиталови разходи, като в частта :
Собствени средства:
1. Във функция 6, § 52-06
1.1. Обект” ППР и изграждане на водовземни съоръжения в с. Саранци, Долно
Камарци и Белопопци”
Било 12 000,00 лв. – става 0 лв. – разлика (-) 12 000,00 лв.
2. Във функция 6, §52-03
2.1. Обект „ Доставка и монтаж на камери за доизграждане на системите за видео
наблюдение в селата Долна Малина, Осойца, Гайтанево, Байлово и Стъргел”
Било 0 лв. – става 12 000,00 лв. – разлика (+) 12 000,00 лв.
По постъпило мотивирано искане с вх. № 67.00-48/27.10.2020 г. от директора на
ОбУ „Св.св. Кирил и Методий” - с. Априлово за закупуване на 3 бр. климатици и 1 бр.
почистваща машина със собствени средства на училището, да бъдат добавени в списъка
за Капиталови разходи за 2020 г. следните обекти:
3. Във функция 3, § 52-03
3.1. Обект „ Закупуване на 3 бр. климатици за нуждите на училището в с. Априлово.
Било 0 лв. – става 5 580,00 лв. – разлика(+) 5 580,00 лв.
4.Във функция 3, § 52-05
4.1. Обект „ Закупуване на подочистачка за нуждите на училището – с. Априлово.
Било 0 лв. – става 3 325,00 лв. – разлика (+) 3 325,00 лв.
След така направената актуализация, общата част на капиталовите разходи за
2020 г. се променя с 8 905,00 лв. в частта от собствени средства и от 123 873,00 лв.
става 132 778,00 лв.
С решение № 188 се упълномощава Кмета на общината да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на МОСВ, Главна
дирекция „ОПОС” – Управляващ орган на ОП „Околна среда 2014-2020”, в размер на
72 342,00 лв. за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование

„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 189:
1. Приема и утвърждава план-сметка за 2021 г. на разходите за услугите сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на
уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии за обществено
ползване, в размер на 1 054 000,00 лв.
2. Дава съгласие разликата между очакваните приходи и разходи в План-сметката за
2021 г. в размер на 447 000,00 лв., да бъде дофинансирана от собствени приходи.
С Решение № 190 се определя и приема размера за битови отпадъци в промили
върху данъчната оценка на имота на физически лица и върху по-високата стойност
между отчетната стойност на имота и данъчната оценка на имота за юридически лица
за жилищни и нежилищни имоти за 2021 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение
№ 2.
С Решение № 191:
1. Общински съвет Горна Малина дава съгласие община Горна Малина да кандидатства
по програма „ Красива България” към МТСП по мярка М02 „Подобряване на
социалната инфраструктура” с обект на финансиране здравна служба с. Горна Малина.
2. Дава съгласие община Горна Малина да осигури 60% от общия бюджет по проекта,
спазвайки изискванията на програмата.
Съгласно решение № 192, за времето от въвеждане на извънредното положение
и извънредната епидемична обстановка в страната, за периода от 13.03.2020 г. до
31.12.2020 г. за работещите на първа линия служители в община Горна Малина, да
бъдат заделени и изплатени средства от предвидените за борба с COVID-19. Средствата
бяха изплатени.
С Решение № 193:
1. Общински съвет Горна Малина определя гори във фаза на старост в общински
горски територии, управлявани от община Горна Малина и попадащи в защитни зони
от мрежата „Натура 2000”.
2. Съгласно това Решениe, Кметът на общината е издал съответната заповед.
Уведомени са ИАГ, РИОСВ и ДГС – Елин Пелин.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 194 дава съгласие ОД „Земеделие”
– Софийска област да определи цена в размер на средно рентно плащане за ползваните
полски пътища и канали в съответните землища, която да бъде вносима от
ползвателите на полски пътища и канали, попадащи в масиви за ползване по чл. 37в, ал.
16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, по банкова сметка на
общината.
С Решение № 195 Общински съвет Горна Малина упълномощава Кмета на
общината да окаже съдействие за решаване на въпроса на заявителя Христина
Димитрова. Изпратено е писмо до Общинска служба „Земеделие”, но все още няма
отговор.

Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за
2021 година е приета с Решение № 196.
С Решение № 197 се приема План-програмата за изпълнение на общинската
политика по безопасността движението по пътищата на територията на община Горна
Малина.
С Решение № 198 Общински съвет дава съгласие община Горна Малина да
кандидатства по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19”, за 104 лица.
С Решение № 199 се дава съгласие за увеличаване капацитета на хранещите се
лица срещу заплащане в Домашен социален патронаж – 100 лица, считано от
01.01.2021 г.
С Решение № 200 се дава съгласие за увеличаване на общата численост с 3,5
щатни бройки и се променя структурата на Домашен социален патронаж в община
Горна Малина, считано от 01.01.2021 г.
Съгласно Решение № 201 са направени следните изменения и допълнения в
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги:
В Приложение № 1, към чл. 29, такси за технически услуги:
1.1.Издаване на скица на поземлен имот
Бъза услуга – формат А4 – 35 лв.
Експресна услуга – формат А4 - 50 лв.
6.2. Предоставяне на копие /преписи/ от документи по ЗУТ
Заверено копие – 10 лв./бр.
6.4. Предоставяне на документи на електронен носител или изпращането им по
електронен път
Такса – 20 лв..
6.5. Предоставяне на електронно копие от регулационен и кадастрален план в обхвата
на един имот
Необходими приложения към заявлението:
- документ за платена такса
- документи, доказващи качеството на заявителя на заинтересовано лице
- други документи, когато такива са необходими.
Такса – 30 лв./брой.
Приложение № 3А към чл. 11
Размер на таксата за битови отпадъци за 2021 г. според количеството отпадъци,
съобразно вида, броя и честотата на извозването на ползваните стандартни съдове в
населените места на община Горна Малина:
Имоти, на които Вид
на Цена
за Чистота
на
собствениците са избраните
сметосъбиране,
териториите за
подали
съдове за битови сметоизвозване,
обществено
декларация
за отпадъци
депониране
и ползване
определяне
на
отчисления
за

таксата
според
количеството

2021
г./годишен
размер/

Кратност
Сума /min/
Нежилищни
имоти
предприятия

на

Контейнер
куб. м
Контейнер
тип„Бобър”
Кофа „Мева”

4

Промили върху
по-високата сума
между данъчната
оценка
и
отчетната
стойност

/

1 път месечно
/1 500 лв.

6,5

1
път
седмично/1081 лв.
1
път
седмично/193 лв.

6,5

6,5

С Решение № 202 са одобрени изменения и допълнения в наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на община Горна Малина:
Раздел IV, Данък върху превозните средства
Чл. 41.(1) За леки и товарни автомобили, с техническа допустимост max маса, не повече
от 3,5 т, годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен.
1. Имущественият компонент се определя съобразно мощността на двигателя,
коригирана с коефициента в зависимост от годината на производство, както
следва:
- до 55 kw вкл. – 0,54 лв./kw
- над 55 kw до 74 kw вкл. – 0,74 лв./kw
- над 74 kw до 110 kw вкл. – 1,30 лв./kw
- над 110 kw до 150 kw вкл. – 1,43 лв./kw
- над 150 kw до 245 kw вкл. – 1,80 лв./kw
- над 245 kw - 2,30 лв./kw
в зависимост от годината на производство се умножава с коефициента, определен с чл.
55, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси.
С Решение № 203 Общински съвет Горна Малина приема Наредбата за обема на
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на
територията на община Горна Малина, съгласно Приложение № 1.
Изготвил:……П……….,
Цветанка Иванова
заместник-кмет на община Горна Малина

Заличена информация, съгласно чл. 4,
т. 1 от Регламент ЕС/2016/679

