ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №7 от 13.09.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по първа точка от дневният ред

…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение 61.00-44/1//10.09.2019 г. от инж.Ангел Жиланов-.кмет
на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство,
общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на във връзка основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-маотсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №86
1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено право
на строеж в размер на 15 996,00 лв. без ДДС за УПИ VII – 43, в кв. 3 с площ от 778 кв. м. по
регулационния план на с. Горна Малина, одобрен със Заповед № АБ – 137/04.06.1985 г. на
Окръжен народен съвет – София, актуван с АОС №3399/20.06.2019 г. за частна общинска
собственост.
2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба
без търг или конкурс на съсобственика на УПИ VII – 43– Малинка Красимирова Добрева.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал
се

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

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

Решението влиза в
законна сила на 14.10.2019 г.
подпис:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №7 от 13.09.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по първа точка от дневният ред

…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение 61.00-43/1//10.09.2019 г. от инж.Ангел Жиланов-.кмет
на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство,
общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма- отсъстващи,
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №87
1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено право
на строеж в размер на 13 900,00 лв. без ДДС за УПИ XV – общ., в кв. 51 с площ от 700 кв. м. по
регулационния план на с. Горна Малина, одобрен със Заповед № АБ – 137/04.06.1985 г. на
Окръжен народен съвет – София, актуван с АОС № 3401/04.07.2019 г. за частна общинска
собственост.
2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба
без търг или конкурс на съсобствениците на УПИ XV – общ. – Сашка Димитрова Христова и
Георги Димитров Стоилов.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал
се

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

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

Решението влиза в
законна сила на 14.10.2019 г.
подпис:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №7 от 13.09.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по първа точка от дневният ред

…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение 61.00-42/1//10.09.2019 г. от инж.Ангел Жиланов- кмет
на община Горна Малина становище на постоянната комисия по териториално устройство,
общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма- отсъстващи, Общинският
съвет прие:
РЕШЕНИЕ №88
1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено право
на строеж в размер на 12 860,00 лв. без ДДС за УПИ XVI – общ., в кв. 51 с площ от 682 кв. м.
по регулационния план на с. Горна Малина, одобрен със Заповед № АБ – 137/04.06.1985 г. на
Окръжен народен съвет – София, актуван с АОС №3400/04.07.2019 г. за частна общинска
собственост.
2. Упълномощява кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба
без търг или конкурс на съсобствениците на УПИ XVI – общ. – наследници на Георги Ганев
Божков.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал
се

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

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

Решението влиза в
законна сила на 14.10.2019 г.
подпис:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

по първа точка от дневният ред

Препис-извлечение от
протокол №7 от 13.09.2019 г.
на ОбС Горна Малина

…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение 61.00-51/09.09.2019 г. от Ангел Жиланов-кмет на
община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство,
общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
23, чл.38, ал.1, чл. 44, ал. 1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се няма, 2-ма-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №7 от 13.09.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по първа точка от дневният ред

…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение 26.00-139-1/09209.2019 г. от Ангел Жиланов-кмет на
община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство,
общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 124а, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за,
против - няма, въздържали се - няма, 2-ма- отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №90
1. Общински съвет дава съгласие като компенсация за извършеният ремонт на помещение
Заведение за бързо хранене с площ от 103 кв.м. в с. Саранци -в размер на 3306,61 лв.с ДДС
,наемателят да заплаща намалена месечна цена в размер на 154,80 лв. като разликата от
30,60 лв. бъде прихваната от направените разходи за ремонт.
2. Общински съвет дава съгласие наемната цена от 154,80 лв. да бъде дължима за периода от
30.01.2020 г. до 30.012029 г.
3. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да сключи допълнително
споразумение/анекс към договор №5 от 30.01.2019 г.
Поименно гласуване:
№
Общински съветник
по
Име, презиме и фамилия
ред
1
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
4
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
5
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
6
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
8
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
9
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
10
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
11
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
12
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
13
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал
се

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

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

Решението влиза в
законна сила на 14.10.2019 г.
подпис:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №7 от 13.09.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по втора точка от дневният ред

…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение 61.00-52/10.09.2019 г. г. от Цветанка Иванова-зам.кмет
на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и
бюджет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 чл.44,ал.1,т.5 и т.7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация , чл.124 от ЗПФ , с 11 гласа - за, против - няма,
въздържали се – няма, 2-ма-отсъстващи, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №91
Общински съвет Горна Малина приема отчета за касовото изпълнение на Бюджета
на Община Горна Малина към 31.12.2018 г.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

за

против

въздържал
се

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

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

Решението влиза в
законна сила на 14.10.2019 г.
подпис:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №7 от 13.09.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по втора точка от дневният ред

…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение 61.00-54/10.07.2019 г. от Цветанка Иванова-зам.кмет на
община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и
бюджет на основание чл. 44 ал.1 т.5 и чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА ; чл.124 от ЗПФ чл. 21, ал. 1, т.
6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.27 ал.4 и
ал.5 ,т.8 чл.44,ал.1,т.5 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ,
чл.124 от ЗПФ , с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се – няма, 2-ма-отсъстващи,
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №92

Общински съвет Горна Малина утвърждава сумата от 14 000 лв. за допълнително
дофинансиране за 2019 година на
Волейболен клуб „Звездец” - /+/ 6 000 лв.
Футболен клуб „Звездец” - /+/ 5 000 лв.
НЧ „Съзнание „ с.Белопопци - /+/ 3 000 лв.
Сумата ще бъде прехвърлена от местна дейност 618 „Международни програми и проекти” –
11 000 лв и местна дейност 745 „Обредни домове” – 3 000 лв.
Средствата ще бъдат използвани за допълнителна издръжка на клубовете и за авариен
ремонт на част от покрива на читалището , който е пропаднал.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

за

против

въздържал
се

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

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

Решението влиза в
законна сила на 14.10.2019 г.
подпис:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №7 от 13.09.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по втора точка от дневният ред

…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение 61.00-53/25.07.2019 г. от Цветанка Иванова-зам.кмет на
община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и
бюджет на основание чл.69 ал.1 т.1 и чл.83 ал.2 от ЗПФ , чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 чл.44,ал.1,т.5 и
т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.124 от ЗПФ , с 12
гласа - за, против - няма, въздържали се – няма, 1-отсъстващ, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №93
Общински съвет Горна Малина Приема актуализирана бюджетна прогноза на община
Горна Малина за периода 2020-2021 година в частта за местни дейности по показатели от
единната бюджетна класификация .
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

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

Решението влиза в
законна сила на 14.10.2019 г.
подпис:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №7 от 13.09.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по втора точка от дневният ред

…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение №08.00-27/19//23.08.2019 г. от Ангел Жиланов-кмет на
община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и
бюджет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0066-C01 от 18.06.2019 г. по Процедура чрез подбор
на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и
принадлежностите към тях “ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Реконструкция и ремонт на улици на територията
на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осоица, с. Долно Камарци”, сключен
между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Горна Малина, със седалище и адрес на
управление: област София, община Горна Малина, с. Горна Малина, ЕИК по БУЛСТАТ
000776178, идентификационен номер по ДДС № BG 000776178и във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5
,т.8 чл.44,ал.1,т.5 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ,
чл.124 от ЗПФ , с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се – няма, 1-отсъстващ, Общинският
съвет прие:
РЕШЕНИЕ №94
1. Упълномощава кмета на община Горна Малина да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на
35 977,37 (тридесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и тридесет и
седем стотинки) лева за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0066-C01
от 18.06.2019 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 –
Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях “ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект
„Реконструкция и ремонт на улици на територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина,
с. Априлово, с. Осоица, с. Долно Камарци”, сключен между Община Горна Малина и ДФ
„Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Горна Малина да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0066-C01 от 18.06.2019
г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
№
по
ред
1
2
3
4
5

Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

за
Х
Х
Х
Х
Х

против

въздържал
се

6
7
8
9
10
11
12
13

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
отсъства
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
Х
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
X
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
Х
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
Х
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
Х
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
Х
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
Х
ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

Решението влиза в
законна сила на 14.10.2019 г.
подпис:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №7 от 13.09.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по втора точка от дневният ред

…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение №08.00-27/20//23.08.2019 г. от Ангел Жиланов-кмет на
община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и
бюджет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0066-C01 от 18.06.2019 г. по Процедура чрез подбор
на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и
принадлежностите към тях “ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Реконструкция и ремонт на улици на територията
на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осоица, с. Долно Камарци”, сключен
между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Горна Малина, със седалище и адрес на
управление: област София, община Горна Малина, с. Горна Малина, ЕИК по БУЛСТАТ
000776178, идентификационен номер по ДДС № BG 000776178, с 12 гласа - за, против - няма,
въздържали се – няма, 1-отсъстващ, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №95
Упълномощава кмета на община Горна Малина да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на
7 195,47 (седем хиляди сто деветдесет и пет лева и четиридесет и седем стотинки) лева
за обезпечаване на 100% от заявения размер на финансирането на разходите за ДДС върху
първо авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-7.001-0066-C01 от 18.06.2019 г. по Процедура чрез подбор на проектни
предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици
„Строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и
принадлежностите към тях “ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7.
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Реконструкция и ремонт на улици на
територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осоица, с. Долно
Камарци”, сключен между Община Горна Малина и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Горна Малина да подготви необходимите документи за
получаване на финансирането на разходите за ДДС върху първо авансово плащане по договор
№ BG06RDNP001-7.001-0066-C01 от 18.06.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

№
по
ред
1
2
3
4
5
6

Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

за
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства

против

въздържал
се

7
8
9
10
11
12
13

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
Х
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
X
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
Х
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
Х
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
Х
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
Х
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
Х
ПРОТОКОЛЧИК: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/

Решението влиза в
законна сила на 14.10.2019 г.
подпис:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №7 от 13.09.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по втора точка от дневният ред

…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение №04.00-43/19//19.08.2019 г. от Ангел Жиланов-кмет на
община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и
бюджет на чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-7.004-0007-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор на проектни
предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване
и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските
райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект
„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в с. Горна Малина,
община Горна Малина”, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Горна Малина,
със седалище и адрес на управление: област София, община Горна Малина, с. Горна Малина,
ЕИК по БУЛСТАТ 000776178, идентификационен номер по ДДС № BG 000776178 , с 12 гласа за, против - няма, въздържали се – няма, 1-отсъстващ, Общинският съвет прие::
РЕШЕНИЕ №96

1. Упълномощава кмета на община Горна Малина да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 18
572,98 (осемнадесет хиляди петстотин седемдесет и два лева и деветдесет и осем
стотинки) лева за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0007-C01 от
14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска
градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект
„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в с. Горна
Малина, община Горна Малина”, сключен между Община Горна Малина и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Горна Малина да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.004-0007-C01 от 14.05.2019
г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

№
по
ред
1
2
3
4

Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за
Х
Х
Х
Х

против

въздържал
се

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

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

Решението влиза в
законна сила на 14.10.2019 г.
подпис:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №7 от 13.09.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по втора точка от дневният ред

…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение №04.00-43/20//19.08.2019 г. от Ангел Жиланов-кмет на
община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и
бюджет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0007-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор
на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в
селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за
Проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в с. Горна
Малина, община Горна Малина”, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Горна
Малина, със седалище и адрес на управление: област София, община Горна Малина, с. Горна
Малина, ЕИК по БУЛСТАТ 000776178, идентификационен номер по ДДС № BG 000776178,
представлявана от инж. Ангел Димитров Жиланов – Кмет на община Горна Малина, с 12 гласа
- за, против - няма, въздържали се – няма, 1-отсъстващ, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №97
1. Упълномощава кмета на община Горна Малина да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 3
714,60 (три хиляди седемстотин и четиринадесет лева и шестдесет стотинки) лева за
обезпечаване на 100% от заявения размер на финансирането на разходите за ДДС върху първо
авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-7.004-0007-C01 от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор на проектни
предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване
и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските
райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г. за Проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и
Любов“ в с. Горна Малина, община Горна Малина”, сключен между Община Горна Малина и
ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Горна Малина да подготви необходимите документи за
получаване на финансирането на разходите за ДДС върху първо авансово плащане по договор
№ BG06RDNP001-7.004-0007-C01 от 14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

№
по
ред
1

Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия

за

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

против

въздържал
се

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

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

Решението влиза в
законна сила на 14.10.2019 г.
подпис:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №7 от 13.09.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по трета точка от дневният ред

…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение № 61.00-55/10.09.2019 г. от Цветанка Иванова-зам.
кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по образование , култура и
вероизповедание към Общинския съвет и проведено гласуване и на основание – чл. 21, ал. 1, т.
6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, е, чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона
за нормативните актове, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1- ма отсъстващ,
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №98
Общински съвет Горна Малина утвърждава сумата от 9 000 лв. (Девет хиляди лева) за
дофинансиране на веществената издръжка на Основно училище „Отец Паисий“ – с. Долно
Камарци за периода м. октомври – м. декември на бюджетната 2019 година.
Същата сума ще бъде прехвърлена от местна дейност 618 „Международни проекти и
програми”.
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Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

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

Решението влиза в
законна сила на 14.10.2019 г.
подпис:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол №7 от 13.09.2019 г.
на ОбС Горна Малина

по четвърта точка от дневният ред

…………………………………………………………………………………………………..

След направеното предложение № 61.00-49/14.08.2019 г. от инж.Ангел Жиланов кмет на община Горна Малина, и становище на постоянната комисия по нормативна уредба,
законност предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, изпълнение решенията на
Общински съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби на гражданите на основание чл.
21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с
чл.21,ал.1, т.24, и чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8 чл.44,ал.1,т.1 и т.7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация , с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се –
няма, 1-отсъстващ, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ №99
Общински съвет Горна Малина приема отчет за изпълнение на решенията взети от
Общинският съвет за първото полугодие на 2019 г.
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Поименно гласуване:
Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х

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

Решението влиза в
законна сила на 14.10.2019 г.
подпис:

