ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОРНА
МАЛИНА ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2021 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 2021 година, приети от Общински съвет Горна Малина.
За посочения период са проведени 4 заседания и са приети 101 предложения.
Протокол № 1/05.02.2021 г.
По Протокол № 3 са приети 31 решения, от № 1 до № 31.
С Решения № 1 е приет бюджетът на община Горна Малина за 2021 г.
Решение № 2 се отнася за предприемане на спешни действия за почистване и
осигуряване на необходимата проводимост на речните корита, почистване на
отпадъците в близост до тях на цялата територия на община Горна Малина.
Средствата в размер на 149 760,00 лв. да бъдат осигурени от месечните обезщетения и
отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1, т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците, натрупвани за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. и за цялата
2021 г., които ще остават по сметка на общината и да се разходват чрез вътрешни
компенсирани промени, без да се изменя приетия от Общински съвет начин на
определяне и размер на таксите за битови отпадъци.
С Решение № 3 Общински съвет Горна Малина определя основното трудово
възнаграждение на Кмета на община Горна Малина и кметовете на кметствата, считано
от 01.01.2021 г.
Членуването в сдружения и асоциации на община Горна Малина е прието с
Решение № 4, както следва:
- Национално сдружение на общините в Република България
- Национална асоциация на секретарите на общините в Република България
- Асоциация на еколозите от общините в Република България
- Асоциация на В и К дружествата в Софийски окръг
- Сдружение на югозападните общини – клон София
- Асоциация на председателите на Общински съвети в Република България
- Асоциация на кметовете на кметства в Република България

Общинският съвет гласува средства за членски внос за 2021 г. в размер на
4 580,00 лв., като средствата се отчитат по § 46-00, дейност 122 „Общинска
администрация” – местни дейности.
С Решение № 5 са приети разходите за извършване на погребения:
- ковчег – 70,00 лв.
- надгробен знак – 50,00 лв.
- изкопаване и заравяне /кремиране/ - 90,00 лв.
- превоз на покойник - 70,00 лв.
- траурен ритуал – 50,00 лв.
Помощта да се предоставя само за самотни, без близки и роднини, бездомни,
регистрирани в службите за социално подпомагане лица. Гласуваната помощ да бъде
удостоверена с разходно-оправдателни първични документи: фактури, касови бележки.
Общински съвет Горна Малина, с Решение № 6:
1. Не приема направеното предложение за прекратяване на съсобствеността между
община Горна Малина и Даниел Димитров Йорданов, с ЕГН 7408136808 и адрес: гр.
София, ул. „Боряна”, № 63, ет. 7, ап. 26,върху недвижим имот – частна собственост: ½
идеална част от УПИ, с площ от 650 кв. м, находящ се във вилна зона село Осоица,
община Горна Малина, съставляващ УПИ XVIII-401, кв. 52, одобрен със заповед № 01098/1974 г., с Акт за частна общинска собственост № 466/26.06.2001 г.
2. Отказва да закупи от Даниел Димитров Йорданов, за сумата от 50 000,00 лв.
двуетажно масивно жилище със застроена площ от 33 кв. м и разгъната площ от 67 кв.м
заедно с ½ идеална част от УПИ XVIII-401, с площ от 650 кв. м., вилна зона с. Осоица.
С Решение № 7 Общински съвет Горна Малина освобождава от заплащане на
месечен наем, за периода от месец октомври до м. февруари 2021 г. включително,
наемателя Ивелина Янкова Малинова, с постоянен адрес: с. Долна Малина, община
Горна Малина, за недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ:
помещение с площ от 90 кв. м, находящо се в масивна сграда на един етаж със
застроена площ от 500 кв. м, в УПИ I – ресторант, парк и младежки клуб, кв. 30, с.
Долна Малина, съставляващ сума в размер на 700,00 лв., част от направените разходи
за извършен извънреден ремонт на наетия обект – общинска собственост.
Общински съвет Горна Малина допълва Програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. с Решение № 8 в
Раздел II, Приложение № 5 „Описание на общинските имоти, които Общината има
намерение да предложи за отдаване под наем през 2021 г.” в частта за с. Горна Малина
с:
- терен с площ от 20 кв. м, част от УПИ XXV – за спортен комплекс, кв. 55 по
регулационния план на с. Горна Малина, целия с площ от 50 600 кв. м, съгласно АОС
№ 1235/20.03.2008 г.
С Решение № 9 се одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка
за отстъпено право на строеж в размер на 564,00 лв. с ДДС за учредяване на възмездно,
безсрочно право на строеж за изграждане на плътна ограда и „гараж и работилница” –
допълващо застрояване с площ от 40 кв. м в УПИ VIII-280, кв. 38 по регулационния
план на с. Горна Малина, с АОС №373/12.01.2001 г. – с процедура за продажба без търг
или конкурс на съсобственика на УПИVIII-280 – Гергана Стефанова Стоянова.
С Решение № 10 се допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите
частна общинска собственост през 2021 г. на община Горна Малина, като в Раздел Б
„Списък на имотите общинска собственост, за които община Горна Малина

има намерение да сключи разпоредителни сделки през 2021 г.” в частта си за с. Горна
Малина, да бъдат включени 136 ид. кв. м от 676 кв. м в УПИ VIII - 400 в кв. 52, по
действащия регулационен план на в.з. Осоица, одобрен със Заповед № 0-1098 от 1974 г.
с АОС 590/2002 г.
Общински съвет Горна Малина дава съгласие да се продадат 12 недвижими
имоти – частна общинска собственост в землището на с. Долна Малина, с обща площ
от 132 140 кв. м, с начална тръжна цена за продажба анблок на дванадесетте имота, в
размер на 1 735 283 лв. без ДДС, чрез публичен търг с явно наддаване – с Решение №
11. Процедурата не е приключила.
С Решение № 12 се определя месечната наемна цена в размер на 1 800 лв. за
отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост: 90 кв. м ,
намираща се на 10 м южно от съществуващ параклис, част от поземлен имот, с начин
на трайно ползване „Пасище, мера”, Х-та категория, с обща площ на имота от 358,799
кв. м, находящ се в местността „Калъм кория” в землището на с. Априлово, община
Горна Малина, за инсталиране на базова станция от „А 1 България”, с ЕИК 131468980,
за сключване на договор за наем за срок от 5 години. Договорът е сключен.
Именуването на улиците и площадите в с. Негушево са приети от Общински
съвет Горна Малина с Решение № 13.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 14 разрешава изработването на
подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор
02258.33.14, м. „Кайрака” в землището на с. Байлово, община Горна Малина, при
спазване на определени устройствени параметри. Изработването и съгласуването на
ПУП-ПРЗ е изцяло за сметка на Николай Ванчев Димитров. Тече процедура.
С Решение № 15 се дава съгласие да бъде изменена уличната регулация по
действащия регулационен и кадастрален план на с. Долна Малина, като се промени
широчината на улица от о.т. 23 – о.т. 24 в обхвата на УПИ VIII-74, кв. 12, с. Долна
Малина, по съществуващата имотна граница на ПИ № 74, кв. 12, с. Долна Малина.
С Решение № 16 Общински съвет Горна Малина определя за общо ползване
пасища, мери и ливади – общинска собственост, съгласно приложен списък –
Приложение № 1 и за индивидуално ползване пасища, мери и ливади, съгласно
приложен списък – Приложение № 2.
С Решение № 17 се променят таксите за децата, посещаващи детска ясла и детска
градина, както следва:
1. Да се поемат 50 % от таксата за децата от задължителното предучилищно
образование /подготвителните групи – 4-, 5- и 6-годишни/, при целодневна
организация, за всеки присъствен ден на едно дете през учебно време за бюджетната
2021 г.
2. Месечната такса за ползване услугата яслена и първа възрастови групи в детска
градина при целодневна организация да се намали с 50 % и да стане 1,50 лв. за всеки
присъствен ден на едно дете през учебно време за бюджетната 2021 г.
3. През неучебно време, от 01 юни до 14 септември, таксата за всички деца от всички
възрастови групи да се заплаща в пълен размер – по 3,00 лв. за всеки присъствен ден на
едно дете.

Средствата да бъдат заложени в Дейност 589, „Местни дейности”, § 42- 14 –
„Помощи с решение на Общински съвет”. Решението влезе в сила от 01.01.2021 г.
Стратегията за личностно развитие на децата и учениците в община Горна
Малина 2020-2022 година е приета с Решение № 18.
С Решение № 19 се приема План за 2021 за изпълнение на Стратегията за
личностно развитие на децата и учениците в община Горна Малина (2020-2022).
Планът е изпратен на Областна администрация за сведение.
С Решение № 20 Общински съвет Горна Малина утвърждава разчетите по
дейности на училищата и детската градина на територията на общината
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с Приложение № 1
за разпределението на бюджет 2021 г. по натурални показатели, единни разходи
стандарти и дейности.
Общински съвет утвърждава средствата за дофинансиране на общинските
училища за учебната 2020/2021 година, съгласно Приложение № 2
Общински съвет Горна Малина утвърждава средства за издръжка на Детска
градина „Вяра, Надежда, Любов” – Горна Малина за 2021 г. в размер на 130 000,00 лв.
С Решение № 21 Общински съвет приема Програма за развитие на читалищната
дейност в община Горна Малина през 2021 г., заедно с Културния календар за 2021 г.
С Решение № 22 Общински съвет утвърждава сумата от 74 293,00 лв. за
допълнително дофинансиране на народните читалища и на Сдружение „Читалищата в
община Горна Малина – 2015” от община Горна Малина над определената държавна
субсидия за 2021 г. и бюджетите им, разпределени по приложената към Решението
таблица.
Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги към община Горна
Малина е приет с Решение № 23. Приет е Правилникът за организацията и дейността на
Съвета по въпросите на социалните услуги в община Горна Малина.
С Решение № 24 Общински съвет Горна Малина изменя и допълва свое Решение
№ 7, по Протокол № 1 от 15.02.2013 г., изменено и допълнено с Решение № 229, по
Протокол № 9 от 16.12.2013 г., изменено и допълнено с Решение № 184, по Протокол
№ 8 от 28.10.2014 г., изменено и допълнено с решение № 86, по Протокол № 7 от
22.02.2016 г. на Общински съвет Горна Малина за промяна в състава на Обществения
съвет за контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане в община
Горна Малина и приемане на Правилник за организацията и дейността на Обществения
съвет за контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане в община
Горна Малина.
С Решение № 25 се допълва Решение № 198, по Протокол № 14 от 04.13.2.2020
г., като се добавя:
т. 3 – Определя дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по
смисъла на Закона за публичните финанси, считано от 01.01.2021 г.
Общински съвет прие създаването на нова социална услуга „Асистентска
подкрепа” в община Горна Малина с Решение № 26, считано от 01.01.2021 г. До
момента няма постъпили молби на потребители за ползване на услугата.
С Решение № 27 се възлага да се предприемат действия за увеличаване
капацитета на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”

Горна Малина – от 20 на 30 потребители. От Агенция социално подпомагане
получихме отговор, че няма предвидени бюджетни средства за 2021 г. Общината ще
изпрати отново искане за увеличаване на капацитета, преди да се разглежда Държавния
бюджет за 2022 г.
Общински съвет Горна Малина, с Решение № 28 приема план-сметката, която да
бъде приложена през 2021 г. в Домашен социален патронаж – с. Негушево, за да се
хранят срещу заплащане възрастни и самотни хора, самотни и многодетни майки с
техните деца:
1.План-сметка за едно патронирано лице, както следва:
Вариант първи – обяд с хляб
- храна – 2,60 лв.
- съответната част от ел. енергия – 0,42 лв.
- други – 0,16 лв.
Обща стойност: 3,18 лв.
Вариант втори – обяд без хляб
- храна – 2,00 лв.
- съответната част от ел. енергия – 0,42 лв.
- други – 0,16 лв.
Обща стойност: 2,58 лв.
2. Разходите за гориво в размер на 1,25 лв. да не се калкулират, а да бъдат за сметка на
общински бюджет „Местни отговорности”.
С Решение № 29 се открива нова социална услуга „Център за социална
рехабилитация и интеграция” за деца и младежи на територията на община Горна
Малина с капацитет 30 потребители и стандарт за финансиране за 2021 г., съгласно
Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.
Услугата се открива чрез провеждане на конкурс за възлагането й на външен доставчик
по реда на Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му.
Конкурсът е проведен, избран е външен доставчик и има сключен договор.
С Решение № 30 Общински съвет Горна Малина приема Отчета за изпълнението
на Общински план за действие на община Горна Малина за интегриране
на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение /2015-2020/ за
2020 година.
Измененията и допълненията към Раздел III „Такси за детски градини,
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други
общински социални услуги” от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги в община Горна Малина, са приети от Общински съвет
с Решение № 31, касаят промяната на таксите за детската градина от 01.01.2021 г.,
съгласно приложените изменения и допълнения.
Протокол № 2/26.03.2021 г.
По Протокол № 2 са приети 23 решения, от № 32 до № 54.
С Решение № 32 Общински съвет Горна Малина изразява позиция на община
Горна Малина по материалите, предоставени с писмо изх. № АВ и К-12/05.02.2021 г. на
Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, както следва:

1. Приема Отчета за дейността на Асоциацията на В и К на обособената територия,
обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2020 г.
2. Приема финансовия отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по В и К на
обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2020 г.
3. Приема проекто-бюджета на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София за 2021 г.
Общински съвет Горна Малина отлага за разглеждане с Решение № 33
внесеното предложение за дарение на оръжия – музейни експонати, собственост на
община Горна Малина, съгласно описа.
С Решение № 34 се 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 от 20 кв. м, част от УПИ XXV- за спортен комплекс, кв.
55 по регулационния план на с. Горна Малина, целият с площ от 50 600 кв. м, съгласно
АОС № 1235/20.03.2008 г., с начална тръжна цена 34,56 лв./месец.
С Решение № 35 се изменя Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество за 2021 г. на община Горна Малина, като допълва Приложение №
6, общински имоти, които общината има намерение да предложи безвъзмездно за
управление през 2021 г., както
следва, съгласно приложената таблица с
наименованията на читалищата и площите , които им се предоставят.
Общински съвет дава съгласие с Решение № 36 за изменение на уличната
регулация по действащия регулационен и кадастрален план на спирка Негушево,
община Горна Малина по съществуващата имотна граница на ПИ № 147, кв. 13, сп.
Негушево, община Горна Малина.
С Решение № 37 се приема предложение за дарение от страна на Димитър
Костадинов Георгиев, Атанаска Георгиева Карагюлева, Атанас Димитров Атанасов и
Стоянка Димитрова Иванова, от една страна, като дарител, и община Горна Малина от
друга страна , като надарен на част от УПИ IV-223, кв. 20 по плана на с. Осоица с площ
от 109 кв. м, представляваща проект на задънена улица о.т. 55а-о.т. 55б, кв. 20 по плана
на с. Осоица.
С Решения № № 38, 39, 40 и 41
се допълва Програмата за управление и
разпореждане с имотите частна собственост през 2021 г. на община Горна Малина,
както следва:
- в Раздел Б „Списък на имотите общинска собственост, за които община Горна
Малина има намерение да сключи разпоредителни сделки” , към Приложение № 7 за
частта си за с. Долна Малина, да бъдат включени 407 кв. м в УПИ XXI-общ., в кв. 28,
целият с площ от 720 кв. м, по действащия регулационен план на с. Долна Малина, с
АОС № 3758/24.11.2020 г.
- в Раздел Б „Списък на имотите общинска собственост, за които община Горна Малина
има намерение да сключи разпоредителни сделки” , към Приложение № 7 за частта си
за с. Горна Малина, да бъде включен УПИ XVII-419 в кв. 55, с площ от 800 кв. м по
действащия регулационен план на с. Горна Малина, с АОС № 3786/15.01.2021 г., без
построената в него 2МЖ.
- в Раздел Б „Списък на имотите общинска собственост, за които община Горна Малина
има намерение да сключи разпоредителни сделки” , към Приложение № 7 за частта си
за с. Априлово, да бъде включен УПИ VIII-4, кв. 32, с площ от 907 кв. м по действащия
регулационен план на с. Априлово, с АОС № 3785/15.01.2021 г., без строящата се в
него МЖ.

- в Раздел Б „Списък на имотите общинска собственост, за които община Горна Малина
има намерение да сключи разпоредителни сделки” , към Приложение № 7 за частта си
за с. Априлово,да бъде включен УПИ VII-14, кв. м32, с площ от 912 кв. м по
действащия регулационен план на с. Априлово, с АОС №3784/15.01.2021 г. , без
построената в него 2МЖ.
Общински съвет Горна Малина приема Общински план за развитие на туризма в
община Горна Малина за периода 2021-2023 година - с Решение № 42.
Общински съвет Горна Малина приема отчета на Общински план за младежта за
2020 г. - с Решение № 43.
С Решение № 44 се приема Отчет на управителния съвет на Сдружение на
читалищата в община Горна Малина.

С Решение № 45 Общински съвет Горна Малина отпуска еднократна помощ в
размер на 1 000 лв. на Велин Атанасов Петров от с. Априлово за лечение на сина му
Георги Велинов Петров. Сумата е изплатена.
С Решение № 46 се отлага за разглеждане заявление с вх. № 94.М-165/22.12.2020
г. от Мая Борисова за отпускане на еднократна финансова помощ за сина й Георги
Стефанов Борисов за следващо заседание.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 47 отказва да отпусне еднократна
помощ на наследниците на Иван Йорданов Спасов /бивш жител на с. Долна Малина/ за
покриване на щетите по къщата, вследствие на пожар, както и за 6 броя угоени
прасета.
Общински съвет отказва да отпусне на Рада Вутова Станкова от
еднократна помощ за закупуване на лекарства – с решение № 48.

Априлово

С Решение № 49 се отпуска еднократна помощ в размер на 1 000 лв. на Лидия
Тодорова Борисова от с. Долна Малина за лечение на нейната дъщеря Станислава
Божидарова Борисова.
С Решение № 50 Общински съвет Горна Малина дава съгласието си община
Горна Малина да кандидатства с проект за финансиране пред Фонд „Социална
закрила”, по Компонент I „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане
на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на
съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги” за оборудване
на ДСП – с. Негушево.
Общински съвет Горна Малина приема Отчет за дейността на Общински съвет
Горна Малина и неговите комисии за периода 01.05.2020 г.-31.12.2020 г. с Решение
№ 51.
С Решение № 52 Общински съвет Горна Малина приема Годишния доклад за
изпълнение на общинската политика по безопасност на движението в община Горна
Малина за 2020 г. Отчетът е качен на интернет страницата на общината.

Отчетът за изпълнение на решенията на Общински съвет Горна Малина за
второто полугодие на 2020 г. е приет с Решение № 53.
Общинският план за развитие на туризма в община Горна Малина 2017-2020 г. за
2020 г. е приет с Решение № 54.
Протокол № 3/29.04.2021 г.
По Протокол № 3 са приети 23 решения, от № 55 до № 77.
С Решение № 55 се допълва списъка за капиталови разходи и индикативен
разчет за 2021 г. в Дейност 6603 § 51-00 с обект „Реконструкция и рехабилитация на
вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина
- етап 3” със следното
финансиране:
- 1 963 474 лв. за СМР от ПУДООС
- 56 000 лв. – авторски и строителни надзори от собствени приходи.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 56 одобрява кандидатстването на
община Горна Малина по процедура BG05М9ОР001-6.002 „Патронажна грижа +”,
направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата
дейности, включваща мерки от т. 5 до т. 8”, финансирана от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Решение № 57 - община Горна Малина няма поет общински дълг и не е
обслужвала такъв през 2020 г.
С Решение № 58 Общински съвет Горна Малина одобрява:
1. Изпълнението на прединвестиционни проучвания и обследване за енергийна
ефективност на общинската система за външно изкуствено осветление/ОСВИО/,
съставена от селищните системи за външно изкуствено осветление/СВИО/ на
населените места от общината.
2. Да се осъществят всички необходими действия за подготовката, кандидатстването и
реализирането на проект „Енергийно- ефективна рехабилитация и модернизация на
общинска система за външно изкуствено осветление”.
С Решение № 59 се допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти
частна общинска собственост през 2021 г. , като в Раздел Б „Списък на имотите
общинска собственост, за които община Горна Малина има намерение да сключи
разпоредителни сделки” към Приложение № 7 в частта за с. Горна Малина, да бъдат
включени 360 ид. кв. м от 1 460 кв. м от УПИ III-861, кв. 95, по действащия
регулационен план на с. Горна Малина, с АОС № 2186/01.08.2014 г., незастроен.
Чрез решение № 60 се допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти частна общинска собственост през 2021 г. , като в Раздел Б „Списък на имотите
общинска собственост, за които община Горна Малина има намерение да сключи
разпоредителни сделки” към Приложение № 7 в частта за с. Стъргел, да бъде включен
УПИ IX- за магазин в кв. 4, с площ от 520 кв. м, по действащия регулационен план на с.
Стъргел, с АОС № 3794/05.04.2021 г., незастроен.
С Решение № 61 се допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти
частна общинска собственост през 2021 г. , като в Раздел Б „Списък на имотите
общинска собственост, за които община Горна Малина има намерение да сключи
разпоредителни сделки” към Приложение № 7 в частта за в.з. Осоица, да бъде включен

УПИ XXV- 400 в кв. 52, с площ 831 кв. м по действащия регулационен план на в.з.
Осоица, с АОС № 3797/05.04.2021 г., незастроен.
Общински съвет , с решение № 62, дава съгласие да се прекрати съсобствеността
между община Горна Малина и Цвета Стефанова Манойлова върху недвижим имот –
частна общинска собственост: УПИ XVIII-401 в кв. 52 по плана на Вилна зона с.
Осоица, с АОС № 466/26.06.2001 г.
Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на недвижимия имот, в
размер на 27 020,00 лв. без ДДС. Продажбата да се осъществи без търг или конкурс на
Цвета Стефанова Манойлова.
С Решение № 63 се дава съгласие да се продадат следните недвижими имоти –
частна общинска собственост:
1.Незастроен УПИ VII- общ., кв. 34, с площ от 1 004 кв. м по действащия регулационен
план на с. Байлово, с АОС № 3366/21.05.2018 г., с начална тръжна цена за продажба на
имота 36 140,00 лв. без ДДС.
2. Незастроен УПИ VIII-общ.в кв. 34, с площ от 963 кв. м по действащия регулационен
план на с. Байлово, с АОС № 3367/ 21.05.2018 г., с начална тръжна цена 34 660,00 лв.
без ДДС.
3. Незастроен УПИ IX-общ., кв. 34, с площ от 950 кв. м по действащия регулационен
план на с. Байлово, с АОС № 3365/ 21.05.2018 г. с начална тръжна цена 34 195,00 лв.
без ДДС.
4. Незастроен УПИ X-общ., кв. 54, с площ от 600 кв. м по действащия регулационен
план на с. Априлово, с АОС № 1131/20.07.2006 г. с начална тръжна цена 34 140,00 лв.
без ДДС.
5. Незастроен УПИ IV-общ., кв. 42, с площ от 717 кв. м по действащия регулационен
план на с. Байлово, с АОС №3368/21.05.2018 г., с начална тръжна цена 25 810,00 лв.
6. Незастроен УПИ III-344, в кв. 37 , с площ от 620 кв. м по действащия регулационен
план на с. Горна Малина, с АОС № 408/04.04.2001 г. с начална тръжна цена 29 000,00
лв. без ДДС.
Проведени са тръжни процедури и се продадоха имоти с № 1 и № 5 от
настоящето Решение.
Общински Съвет Горна Малина изменя Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. с Решение № 64, като допълва в
Раздел II, Приложение № 5 „Описание на общинските имоти, които общината има
намерение да предложи за отдаване под наем през 2021 г.”, в частта за с. Долна
Малина, с помещение с площ от 16 кв. м, находящо се в масивна сграда, изградена в
УПИ I- за „Ресторант, парк и младежки дом”, кв. 30 по регулационния план на с. Долна
Малина, с площ от 5 900 кв. м, с АОС № 50/08.02.1999 г.
С Решение № 65 Общински съвет Горна Малина дава разрешение за
придобиване от община Горна Малина чрез дарение право на собственост върху
моторно превозно средство – лек автомобил марка „Сузуки”, модел „Лиана”, с рама №
JSAERD31S00102331, двигател № М16А1010163, с рег. № СА2266СВ, собственост на
Полина Христова Жиланова. Все още не е прехвърлена собствеността.
С Решение № 66 се прекратява съсобствеността върху имот, представляващ:
Дворно място с обща площ от 676 кв. м, съставляващо урегулиран поземлен имот VIII400, в кв. 52, по действащия регулационен план на Вилна зона с. Осоица, одобрен със
Заповед № 0-1098/1974 г. чрез продажба на 136 от 676 идеални части от дворното
място, с АОС № 3796/05.04.2021 г. и продажна цена 3 454,00 лв. без ДДС, изготвена от
лицензиран оценител. Всички такси, данъци и режийни разноски да са за сметка на
лицето Георги Христов Янчев.

Общински съвет Горна Малина прекратява съсобствеността с Решение № 67,
върху имот, представляващ: Дворно място с обща площ 720 кв. м, съставляващо
урегулиран поземлен имот УПИ XXI-общ. в кв. 28, по действащия регулационен план
на с. Долна Малина, с АОС № 3758/24.11.2020 г., с цена 15 000,00 лв. без ДДС. На
наследниците на Славка Петрова Митева, като всички данъци, такси и режийни
разноски са за тяхна сметка.
С Решение № 68 Общински съвет Горна Малина дава съгласие за отдаване под
наем чрез процедура – търг с явно наддаване описаните в приложената таблица
земеделски имоти с начин на трайно ползване „Нива” в землищата на селата Априлово,
Белопопци, Гайтанево, община Горна Малина, като определя начални наемни цени за
една стопанска година – съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя,
приета с решение № 48 по Протокол № 7/22.06.2016 г. на ОбС Горна Малина, със срок
на договора за наем за 5 години.
С Решение № 69 Общински съвет Горна Малина прекратява собствеността върху
имот, представляващ УПИ I-185, кв. 11 по регулационния план на с. Априлово, целия с
площ от 715 кв. м с АОС № 3416/25.11.2019 г. с цена за продажба 6 700,00 лв., без търг
или конкурс на наследници на Димитър Генев Тончев, като всички данъци, такси и
режийни разноски са за сметка на наследниците му.
Общински съвет Горна Малина прекратява собствеността с Решение № 70 върху
имот, представляващ: УПИ XVII-419, кв. 55 по регулационния план на с. Горна
Малина, собственост на община Горна Малина и изграденото в имота двуетажно
масивно жилище с разгърната застроена площ от 152 кв. м, собственост на Христо
Ценков Илиев и Илия Ценков Илиев чрез продажба на УПИ XVII-419, кв. 55 по
регулационния план на с. Горна Малина на съсобствениците при равни квоти,
собственици на изграденото в имота

двуетажно масивно жилище, с разгърната застроена площ от 152 кв. м, с АОС №
466/26.06.2001 г., с цена за продажба 20 770,00 лв. без ДДС, като всички данъци, такси
и режийни разноски са сметка на Христо Ценков Илиев и Илия Ценков Илиев.
С Решение № 71 Общински съвет дава съгласие да се продаде недвижим имот –
частна общинска собственост: УПИ VIII-14, кв. 32 по действащия регулационен план
на с. Априлово, с площ от 907 кв. м, с АОС № 3785/01.02.2001 г. , с начална тръжна
цена за продажба на имота 20 220,00 лв.
С Решение № 72 се дава съгласие да бъде изменена вътрешна регулационна
граница на УПИ XXV- „За спортен комплекс”, кв. 55 по действащия кадастрален и
регулационен план на с. Горна Малина, като тя бъде приведена в съответствие със
съществуващата имотна граница на поземлени имоти № 816 и № 863, кв. 55, с. Горна
Малина и в съответствие с изградената югозападна ограда на Спортен комплекс –
Горна Малина, съгласно представеното към преписката мотивирано предложение за
разрешаване изработването на ПУП – изменение на план за регулация в обхвата на
УПИ XXV - „За спортен комплекс” от кв. 55 и УПИ VII-817 и УПИ VIII-818 от кв. 89
по плана на с. Горна Малина.
С Решение № 73 се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с
идентификатори №№ 22174.100.10, 22174.100.22, 22174.100.64, М. „Друма” в

землището на с. Долна Малина, община Горна Малина с Възложител: Дамяна
Дамянова Стоянова. Ведно с проекта на ПУП-ПРЗ да се изработят и процедират плансхеми по реда на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за електрозахранване, водоснабдяване,
канализация и комуникационно-транспортен достъп, изцяло за сметка на лицето
Дамяна Дамянова Стоянова.
Общински съвет Горна Малина обявява с Решение № 74 за частна общинска
собственост УПИ I – „За кметство, поща, клуб, смесен магазин, гостилница и
автоспирка”, кв. 8 по регулационен, застроителен и кадастрален план на с. Негушево, с
площ от 1596 кв. м, с АОС № 3795/05.04.2021 г.
Дава съгласие да бъде разрешен и одобрен по реда на ЗУТ проект за ПУП – изменение
на плана за регулация и застрояване на УПИ I, кв. 8 по регулационен, застроителен и
кадастрален план на с. Негушево, като се промени отреждането от „За кметство, поща,
клуб, смесен магазин, гостилница и автоспирка” в „За обществено-обслужващи
дейности”.
С Решение № 75 се изменя Програмата за управление и разпореждане с общинско
имоти за 2021 г., като се допълва в Раздел II, Приложение № 7”Описание на имоти –
частна общинска собственост, за които общината има намерение да сключи
разпоредителни сделки през 2021 г.”, в частта за с. Негушево – спирка Негушево, с
УПИ VII-39, кв. 4 по регулационния план на спирка Негушево, с АОС №
3798/22.04.2021 г.
С Решение № 76 изменя Програмата за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2021 г. на община Горна Малина, като допълва в Раздел II, Приложение
№ 7 „Описание на имоти – частна общинска собственост, за които общината има
намерение да сключи разпоредителни сделки през 2021 г.”, в частта за с. Долна
Малина, с масивна жилищна сграда на един етаж, с площ от 20 кв. м, изградена в
УПИ II-43, кв. 10 по регулационния план на с. Долна Малина, с АОС №
3799/22.04.2021 г.
Общински съвет Горна Малина, с Решение № 77, приема годишните отчети за
осъществените читалищни дейности и изразходване на бюджетни средства за 2020
година на Народни читалища, развиващи дейност на територията на общината: НЧ
„Светлина – 1927”, с. Априлово; НЧ „Елин Пелин – 1922” – с. Байлово, НЧ „Съзнание1925” – с. Белопопци, НЧ „Васил Левски – 1929”- с. Горна Малина, НЧ „Христо Ботев –
1919” – с. Долно Камарци, НЧ „Просвета – 1918” – с. Макоцево, НЧ „Пробуда – 1903” –
с.Саранци, НЧ „Христо Г. Данов” – с. Стъргел.

Протокол № 4/25.06.2021 г.
По протокол № 4 са приети 24 решения, от № 78 до № 101.
С Решение № 78 Общински съвет Горна Малина отпуска сумата от 2 000,00 лв. на
църковното настоятелство на с. Макоцево за реставрация на иконата на св. Богородица
в храм „Св. Димитър”, находящ се в с. Макоцево.
Решение № 79 – от списъка за капиталовите разходи за 2021 г. – собствени
средства да отпадне обект „Изграждане и поставяне на обезопасителни съоръжения за
въвеждане на мерки за безопасност по главните улици и кръстовища на населените
места – Априлово, Байлово, Белопопци, Долно Камарци, Долна Малина, Гайтанево” в

размер на 30 000,00 лв. и тези средства да бъдат трансформирани за текущ ремонт на
път SFO 2170 /Долна Малина/ - път I-6. Отчитането да се отрази в дейност 832, § 1030,
Местни дейности.
С Решение № 80 се предоставя безвъзмездно право на ползване за читалищни
нужди на народните читалища на територията на община Горна Малина върху
застроени имоти – публична общинска собственост, както е описано в приложената
таблица, за читалищата в селата: Гайтанево, Долна Малина, Макоцево, Негушево,
Осоица, Саранци, Стъргел. Правото на ползване се погасява с прекратяването на
читалището. Да се сключат договори с читалищата за безвъзмездно право на ползване.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 81 изменя Програмата за управление
и разпореждане с общинско имущество за 2021 г., като допълва в Раздел II,
Приложение 4а „Описание за/на имоти общинска собственост – земеделска земя с
начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади”, които общината има намерение да
отдава под наем през 2021 г., в частта за с. Макоцево, с поземлен имот с идентификатор
46231.39.175, с площ 3 341 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска,
начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя”, категория на земята при
неполивни условия – I, номер по предходен план 000175, находящ се в местността
„Листака”, в землището на с. Макоцево, с АОС № 3398/10.06.2019 г.
С Решение № 82 се изменя Програмата за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2021 г., като се допълва в Раздел II, Приложение № 5 „Описание на
общинските имоти, които общината има намерение да предложи за отдаване под наем
през 2021 г.”, в частта за с. Горна Малина, с помещение с площ от 18 кв. м, находящо се
в масивна сграда, с площ от 362 кв. м, изградена в УПИ VI – за „Обществено
обслужване”, кв. 37 по регулационния план на с. Горна Малина, с площ от 1 155 кв. м,
съгласно АОС № 1343/15.10.2010 г.
Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2021 г се
изменя с Решение № 83, като допълва в Раздел II, Приложение № 7 „Описание на
имоти – частна общинска собственост, за които общината има намерение да сключи
разпоредителни сделки през 2021 г.”, в частта за селата Белопопци и Априлово, със
следните недвижими имоти – общинска собственост:
1. УПИ IX-369, кв. 37 по регулационния план на с. Априлово, с площ от 766 кв. м, с
АОС №740/10.03.2003 г.
2. УПИ X-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, с площ от 608 кв. м, с
АОС № 662/20.03.2002 г.
3. УПИ XI-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, с площ от 608 кв. м, с
АОС № 663/20.03.2002 г.
4. УПИ XIII-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, с площ от 615 кв. м, с
АОС № 664/20.03.2002 г.
5. УПИ XIV-общ., кв. 26 по регулационния план на с.Белопопци, с площ от 636 кв. м, с
АОС № 665/20.03.2002 г.
С Решение № 84 Общински съвет отказва да придобие право на собственост чрез
безвъзмездно прехвърляне от държавата на собствеността върху следните жилищни
имоти – частна държавна собственост, представляващи апартаменти,
с. Горна Малина/спирка/, находящи се:
- в бл. № 1 – 12 броя
- в бл. № 10 – 9 броя
- в бл. № 11 – 8 броя.
Кметът да предприеме необходимите действия по отказа пред Областния
управител на Софийска област.

С Решение № 85 се отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок
от 5 години, за търговска дейност, част от имот – публична общинска собственост,
находящ се в с. Долна Малина, представляващ: помещение с площ от 16 кв. м,
разположено в масивна сграда на един етаж/бивша здравна служба/, с АОС №
50/08.02.1999 г., с начална наемна цена в размер на 28,80 лв., съгласно Тарифа за
първоначалните наемни цени на месец, приета с решение № 36 , по Протокол №
3/22.12.2011 г.
Общински съвет Горна Малина, с Решение № 86 одобрява изготвената от
лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено право на строеж в размер на
12 300,00 лв. с ДДС за 360 ид. кв. м от 1 460 кв. м от УПИ III-861, кв. 95, по
регулационния план на с. Горна Малина, ж.к. „Юг”, с АОС № 2186/01.08.2014 г., да се
извърши процедура за продажба без търг или конкурс на собствениците - Маргарита
Петрова Петкова и Надежда Петрова Петкова.
С Решение № 87 се одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в
размер на 23 536,00 лв. с ДДС за УПИ XXV-400, в кв. 52, с площ от 831 кв. м по
регулационния план на в.з. Осоица, с АОС № 3797/05.04.2021 г. Процедура – търг с
явно наддаване.
С Решение № 88 Общински съвет изменя и допълва приетата с Решение № 196 по
Протокол № 14 от 14.12.2021 г. , актуализирана с Решение № 10 по Протокол № 1 от
05.02.2021 г., Решения №№ 35, 38, 39, 40 и 41 по Протокол № 2/26.03.2021 г., Решения
№ № 59, 60, 61, 64 75 и 76 по Протокол № 3/29.04.2021 г., Програма за управлението и
разпореждането с имотите – общинска собственост за 2021 г.”, като в Приложение № 6
„Описание за общинските имоти, които общината има намерение да предложи
безвъзмездно за управление през 2021 г.”, се добави в частта за с. Горна Малина,
обособен обект, състоящ се от две стаи, склад, санитарен възел и коридор, с обща площ
от 30 кв. м, находящи се в масивна сграда на два етажа със застроена площ от 170 кв. м,
разположена в УПИ VI- за болница, кв. 19 по регулационния план на с. Горна Малина.
Да бъде предоставен за управление обособен обект, състоящ се от две стаи, склад,
санитарен възел и коридор, с обща площ от 30 кв. м, находящи се в масивна сграда на
два етажа със застроена площ от 170 кв. м, разположена в УПИ VI- за болница, кв. 19
по регулационния план на с. Горна Малина, на Агенция за социално подпомагане за
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Елин пелин, за срок от 5 години.
Задължава директора на Дирекция „Социално подпомагане – гр. Елин Пелин, към
Агенция за социално подпомагане, да осъществява управлението на имота, от свое име,
за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.
Общински съвет Горна Малина, с Решение № 89, отдава под наем чрез публичен
търг с явно наддаване, за срок от 5 години, обособена част от имот – публична
общинска собственост, находящ се в с. Чеканчево, представляваща: лекарски кабинет,
заедно с ½ чакалня и санитарен възел, с обща площ от 15 кв. м, находящ се в масивна
едноетажна сграда , със застроена площ от 70 кв. м, изградена в УПИ I, кв. 11 по
регулационния план на с. Чеканчево, с АОС № 72 от 28.06.1999 г. Начална месечна
наемна цена 16,20 лв.

С Решение № 90 се отдава под наем, чрез публичен търг с явно наддаване, за срок
от 5 години, обособена част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с.
Горна Малина, представляваща: помещения с обща плащ от 220 кв. м /бивша
дискотека/, разположени на партерния етаж на Административната сграда на общината,

със застроена площ от 610 кв. м, състояща се от сутерен, партер, първи и втори етаж,
изградена в УПИ I, кв. 38 по регулационния план на с. Горна Малина, с АОС №
56/28.06.1999 г., с начална месечна наемна цена в размер на 264,00 лв.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 91 одобрява изготвената от
лицензиран оценител пазарна оценка в размер на 10 100,00 лв. без ДДС за УПИ VII-39,
кв. 4, с площ от 596 кв. м по регулационния план на сп. Негушево, с АОС №
3798/22.04.2021 г. и да бъде продаден без търг или конкурс на Венетка Методиева
Лазарова – Илиева.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 92 одобрява изготвената от
лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено право на строеж в размер на
31 100,00 лв. без ДДС за УПИ II-8, кв. 30, с площ от 1 480 кв. м по регулационния план
на с. Горна Малина, с АОС №3355/12.03.2018 г., без търг или конкурс на наследниците
на Иван Цветков Иванов.
С Решение № 93 се отдават под наем чрез процедура – публичен търг с явно
наддаване описаните в приложената таблица земеделски имоти с начин на трайно
ползване „Нива” и „Изоставена орна земя” в землищата на с. Горна Малина, с. Горно
Камарци, с. Долна Малина и с. Долно Камарци, като определя начални наемни цени за
една стопанска година – съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя,
приета с Решение № 48 по Протокол № 7 от 22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина.
Срокът на договорите за наем е 5 стопански години.
С Решение № 94 се допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите
частна общинска собственост през 2021 г.на община Горна Малина, като в Раздел Б
„Списък на имотите общинска собственост, за които община Горна Малина има
намерение да сключи разпоредителни сделки” към Приложение № 7 „Описание на
имоти, с които община Горна Малина има намерение да сключи разпоредителни сделки
през 2021 г. в частта си за с. Байлово, да бъде включен УПИ I-319 в кв. 37, с площ от
1 076 кв. м, по действащия регулационен план на с. Байлово, без построената в него
2МЖ., с АОС №3800/22.06.2021 г.
Общински съвет Горна Малина с Решение № 95 дава съгласие Кметът на общината
да направи мотивирано предложение в МОН на основание чл. 5, ал. 1 от ПМС №
121/23.06.2017 г. за включване в списъка на Защитените детски градини и на
Защитените училища през учебната 2021/2022 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, Софийска
област.
2. Основно училище „Отец Паисий”, код по АДМИН 2309385, с адрес: с. Долно
Камарци, п.к. 2137, , ул. „Трета”, № 27, общ. Горна Малина, Софийска област.
С Решение № 96 Общински съвет Горна Малина дава съгласие Кметът на
общината да направи мотивирано предложение в МОН за включване в списъка на
средищните детски градини и на средищните училища през учебната 2021/2022 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, Софийска
област.

2. Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий”, код по АДМИН 2309200, с. Горна
Малина, п.к. 2128, адрес: с. Априлово, 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 адрес: с. Долно
Камарци, п.к. 2137, , ул. „Трета”, № 27, общ. Горна Малина, Софийска област.
С Решение № 97 Общински съвет Горна Малина приема годишните отчети за
осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г.
на Народни читалища, развиващи дейност на общината, както следва:
- Народно читалище „Възраждане – 1922”, с. Негушево
- Народно читалище „Отец Паисий – 1919”, с. Чеканчево
- Народно читалище „Христо Ботев – 2010”, с. Горно Камарци
- Народно читалище „Паисий Хилендарски – 1927”, с. Гайтанево
- Народно читалище „Васил Левски – 1943”, с. Долна Малина
- Народно читалище „Никола К. Савов – 1922”, с.Осоица
С Решения №№ 98 и 99 се отпускат еднократни финансови помощи на следните
лица, както следва:
- на Мая Йорданова Борисова, от с. Горна Малина, за продължаване на лечението на
сина й Георги Стефанов Борисов, както и закупуване на лекарства, специални очила,
инхалатори за подпомагане на дишането и ежемесечни прегледи при специалисти – 650
лв.
- Цонка Илиева Югова – за оперативни процедури – алопластика на тазобедрена и
колянна става – 650 лв.
Сумите са изплатени.
Решение № 100:
1. Отменя Наредба за гробищните паркове на територията на община Горна
Малина, приета с Решение № 53, по Протокол №4 от 16.04.2002 г.
2. Приема Наредба за гробищните паркове на територията на община Горна
Малина.
С Решение № 101 се правят следните изменения и допълнения в Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община
Горна Малина:
Раздел VII ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА
2.чл. 35:
а/ ал. 1 се изменя така:
„ (1) Такса за ползване на единично гробно място
1.За лица, които приживе са били с постоянен адрес на територията на община
Горна Малина:
а/ до 15 години – 70 лв.
б/ за вечни времена – 140 лв.
2.За лица, които приживе са били с постоянен адрес, различен от този по т. 1
а/ до 15 години – 300 лв.
б/ за вечни времена – 500 лв.
б/ създава се нова ал. 2
„ (2) Такса за ползване на семейни гробни места . За семейни гробни места се заплащат
таксите по ал. 1, т. 1 и т. 2 в двоен размер.”
в/ досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

„(3) Такса за ползване на урнов гроб. За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т.1 и т.
2, намалено с 50%.”
3.В чл. 36 се добавя „от кметовете и кметските наместници по населени места на
територията на община Горна Малина”.
Решението влиза в сила от 01.01.2022 г.
Изготвил:
/Цв. Иванова- заместник-кмет/

ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ:
Кмет на община Горна Малина

