ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По първа точка от дневния ред:
След направеното предложение № 61.00-19/02.02.2021 г. от инж.Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси,
данъчна политика и бюджет, проведено гласуване и на основание чл.21, ал.1, т.6, във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка
с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2021 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община, с 12 гласа – за, против-няма,
въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 1
1.Приема бюджета на Община Горна Малина за 2021 година /приложение № 1/ ,
както следва:
1.1. По приходите в размер на 10 442 910 лв., в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 845 829 лв. в
т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
4 414 413 лв.
1.1.1.2. Чужди средства на разпореждане в размер на – 0 лв;
1.1.1.3. Временен безлихвен заем – 0 лв;
1.1.1.4. Преходен остатък от 2020 година в размер на 431 416 лв. /приложение №
2/ ;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 597 081 лв, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 645 700 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 973 800 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 411 338 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 683 100 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на
160 000 лв.
1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в
размер на 575 000 лв, , в т.ч.

За трансформиране за целеви средства за текущ ремонт на улици – 450
000 лв.
1.1.2.4. Временни безлихвени заеми в размер на /-/ 76 104 лв. между сметки на
общината
1.1.2.5. Предоставени трансфери - /-/ 6762 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2020 година в размер на 642 347 лв./Приложение 2/;
1.1.2.7. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък по
делегирани отговорности и местни дейности , съгласно Приложение № 2;
1.1.2.8. Утвърждава бюджетно салдо , изчислено на касова основа в размер на
1 073 763 лв.;
1.2. По разходите в размер на 10 442 910 лв., разпределени по функции и дейности,
както следва:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 414 413 лв. ;
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от
изравнителна субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
352 894 лв. /приложение № 1/;
1.2.3. За местни дейности в размер на 4 601 840 лв. , в т.ч. резерв за непредвидени
и/или неотложни разходи в размер на 0 лв.
1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината ,
изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.
2. Приема поименен списък на капиталовите разходи в размер на 15 975 537 лв, в т.ч
преходни обекти от 2020 г за 165 139 лв ,съгласно Приложение №3
2.1 .Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи , в
размер на 260 130 лв, в т.ч. 135 139 лв преходен остатък от 2020 г.
2.2.Приема разчет на капиталови разходи, финансирани с приходи от
постъпления от продажби на общински нефинансови активи , в размер на 650
620 лв , в т.ч преходни 30 000 лв;
2.3. Приема разчет за капиталови разходи ,финансирани с приходи от ПУДОС
– 2 740 943 лв И РИОСВ – 2 681 349 лв;

2.4.Приема индикативен разчет на капиталови разходи , предвидени за
финансиране от Европейски средства и национално съфинансиране , в размер
на 9 642 631 лв.
3. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския
съюз в размер на 12 034 174 лв. , съгласно Приложение № 11
4. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г.,без звената от системата на
образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:
4.1.Числеността на персонала и разпределението на планови разходи за
заплати за 2021 г., за делегирани от държавата дейности / Приложение 4_5/
4.2. Числеността на персонала и разпределението на планови разходи за
заплати за 2021 г., за местни дейности / Приложение 6/
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Членски внос в размер на 4 580 лв. /внесено е отделно предложение/;
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет , в размер на 75 500 лв.
За: подпомагане на крайно нуждаещи се лица – 18 000 лв ; за погребения на самотни
лица – 3 500 лв ; за заплащане на 50% такси 4 , 5 и 6 год деца подготвителна група –
54 000 лв.
5.3. Субсидии за:
5.3.1. Читалища – 73 293

лв за обезпечаване на годишната програма за

развитие на читалищната дейност , съгласно Приложение № 7;
5.3.2. Спортни клубове – 71 000 лв., Приложение № 8
5.4. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.5.3.1 и т.5.3.2;
6. Приема следните лимити на разходи:
6.1. СБКО – в размер на 3 % от планираните средства за работни заплати на
заетите по трудови правоотношения;
6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината 2% от разходите за
издръжка на дейност “Общинска администрация” в размер на 8 030 лв;

6.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет 1% от
разходите за издръжка на дейност “Общинска администрация” в размер на 4 015 лв.
6.4. Утвърждава показателите по чл.45 ал.1 т.2 от ЗПФ за кметствата и
населените места с кметски наместници , в размер на 680 534 лв , съгласно
Приложение № 9.
6.5. Разходи за командировки в страната и чужбина на кмета на общината и
председателя на ОбС, както следва:
Длъжности

по чл.8 , ал. 4 – в

по чл.3 , ал.2 – в

страната

чужбина

- Председател на общински

900

-

2 000

4 000

съвет
- Кмет на общината

7. Определя максимален размер на дълга , както следва :
7.1. Максимален размер по плащанията на общинския дълг към края на 2021 г да
не надвишава 18 на сто а общински гаранции – 5 на сто от средногодишния размер на
собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години;
7.2. Намерения за поемане на нов дълг през 2021 година – само при наличие на
финансови разриви по бюджета на общината.
8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи , които могат да
бъдат натрупани през 2021 г в размер на 15% от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години или 1 046 168 лв.
9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи ,които могат да бъдат
поети през 2021 година в размер на 50% от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години или 3 487 225 лв.
10. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разходи , в размер на 100 % за пътуване от местоживеенето до
местоработата и обратно , съгласно Приложение № 10

11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели
за 2021 г и прогнозни показатели за периода 2022-2024 г, по приходи , помощи ,
дарения , бюджетни взаимоотношения и финансирането и по разходите , съгласно
Приложение № 12
12. Определя разпоредители с бюджет от втора степен по бюджета на община
Горна Малина , както следва:


СУ Христо Ботев с.Горна Малина



Обединено училище Св.Св.Кирил и Методии с.Априлово



ОУ Отец Паисий с.Долно Камарци



ДГ Вяра , надежда и Любов с.Горна Малина



Домашен социален патронаж с.Негушево



ЦСРИ с.Горна Малина

13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
13.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана
дейност;
13.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
13.3. В изпълнение на правомощията си по т. 14.2 кметът издава заповеди;

14. Възлага на кмета:
14.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен;
14.2. Да организира разпределяне на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределянето;
14.3. Да информира Общински съвет в случай на отклонение от средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи;

14.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;
14.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз
по отделни общински проекти в съответствие с изискванията на съответния
управляващ орган и Министерството на финансите;
15 Упълномощава кмета :
15.1 да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по
общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския
съюз и от други международни програми, включително и на бюджетни организации,
чиито бюджет е част от общинския бюджет;
15.2 всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но
не по – късно от края на 2020 г или до приключване на проекта.;
15.3. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за
публичните финанси;
15.4. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват
изискванията на чл.104 , ал.1 , т.4 от ЗПФ.
15.5. Във всички останали случаи , при възникване на потребност от предоставяне
на временни безлихвени заеми , кметът на общината внася предложение за
предоставянето им по решение на общинския съвет.
15.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнението на Общинския план за
развитие;
15.7. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;
15.8. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо
финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания , при
условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от
държавата дейности в определените им размери , както и на местните дейности и се

спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ , като не се променя
предназначението на средствата в края на годината.
16. Дава съгласие , кмета на общината по реда на чл.89 от ЗДБРБ за 2021 година да
направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева
субсидия за текущ ремонт на улична мрежа в размер на 450 000 лв , съгласно
Приложение № 13 . Сумата да бъде отразена по Бюджета като резерв в § 00-98 ,
дейност 606.
19. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета ,
Приложение № 14.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
Х
Х
Х
Х
Х
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По първа точка от дневния ред:
След направеното предложение № 06.00-6(1)/29.01.2021 г. от инж.Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
финанси, данъчна политика и бюджет, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал.
1, т. 6, чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, §58 и § 60 от Закона за изменение и допълнение
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /Обн. – ДВ, бр. 105/11.12.2020 г./, с 12
гласа – за, против-няма, въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 2
1. Да се предприемат спешни действия за почистване и осигуряване на
необходимата проводимост на речните корита, и почистване на отпадъците в
близост до тях на цялата територия на община Горна Малина.
2. 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
общинския съвет начин на определяне и размер на таксите за битови отпадъци.
3. Упълномощава Кмета на община Горна Малина да предприеме всички
последващи действия.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ПРОТОКОЛЧИК: /П/
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Х
Х
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Х
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X
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Х
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По първа точка от дневния ред:
След направеното предложение № 61.00-14/01.02.2021 г. от инж.Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси,
данъчна политика и бюджет, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл.
38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16
от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации и дейности,с 12 гласа – за,
против-няма, въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 3
1. Общински съвет – Горна Малина на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал.7
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал.
16 от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации и дейности, ,
определя основно трудово възнаграждение на Кмета на Община Горна
Малина и кметовете на кметства, считано 01.01.2021 г , както следва:
1.1. Кмет на община Горна Малина – 60 % от максимално определения размер,
съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. или 3 570 лв. /абсолютен размер/
1.2. Кметове на кметства с население над 700 души (Кметство Априлово) – 30 %
от максимално определения размер, съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г или
1 785 лв./абсолютен размер/ ;
1.3. Кметове на кметства с население от 500 до 700 души (Кметство Белопопци) –
27% от максимално определения размер, съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г.
или 1 606 лв./абсолютен размер/ ;
1.4. Кметове на кметства с население под 500 души (Кметство Долно Камарци) –
25 % от максимално определения размер, съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010
г. или 1 487 лв./абсолютен размер/ ;

2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1, се начисляват
допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален
опит – 0.9 на сто за всяка прослужена година, определен с Вътрешните
правила за работна заплата на Община Горна Малина
3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка
на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално
осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за
данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени
със закон, както и удръжки, съгласно Вътрешните правила за работна
заплата в община Горна Малина.

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По първа точка от дневния ред:
След направеното предложение № 61.00-15/01.02.2021 г. от инж.Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси,
данъчна политика и бюджет, проведено гласуване и на основание чл. 21 , ал.1 , т.6 от
ЗМСМА, с 12 гласа – за, против-няма, въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 4
1.През 2021 година Община Горна Малина да членува в следните сдружения и
асоциации:


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 Софийска област



Сдружение на югозападните общини – клон София



Асоциация на председателите на Общински съвети в Република
България



Асоциация на кметове на кметства в Република България

2. Гласува средства за членски внос за 2021 г в размер на 4 580 лв , като средствата
да се отчитат по § 46-00 , дейност 122 „Общинска администрация” – местни
дейности.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7

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

за

против

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства

въздържал
се

8
9
10
11
12
13

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

X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По първа точка от дневния ред:
След направеното предложение № 61.00-13/01.02.2021 г. от инж.Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси,
данъчна политика и бюджет, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, с 12 гласа – за, против-няма, въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 5
1. Да бъдат гласувани следните разходи за 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.
2. Помощта да се предостави само за самотни, без близки и роднини, бездомни,
регистрирани в службите за социално подпомагане, лица.
3. Гласуваната помощ да бъде удостоверена с разходно-оправдателни първични
документи: фактури, касови бележки.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По втора точка от дневния ред:
След направеното предложение № 94.Д-132(2)/04.11.2020 г. от инж. Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл.
чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 50, ал. 1, т. 3
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество на община Горна Малина във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността, с
11 гласа – за, против-няма, въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 6
1. Общински съвет – Горна Малина не приема направеното предложение за
прекратяване на съсобствеността между Община Горна Малина и Даниел Димитров
Йорданов, с ЕГН 7408136808, с адрес:
гр. София, ул. "Боряна" № 63, ет. 7, ап. 26,
притежаващ лична карта №641905704, издадена на 02.02.2011 г. от МВР - София,
върху недвижим имот – частна общинска собственост: 1/2 /една втора/ идеална част
от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 650 /шестстотин и петдесет/ кв.м.,
находящ се във Вилна зона село Осоица, Община Горна Малина, Област София,
съставляващ УПИ XVIII-401 /осемнадесети отреден за имот планоснимачен номер
четиристотин и първи/ в квартал 52 /петдесет и втори/ но плана на селото, одобрен
със заповед №0-1098 от 1974 г., при граници и съседи по скица: улица, зелени площи.
УПИ ХIII-401 /тринадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и
първи/ и УПИ XXXV-401 /тридесет и пети отреден за имот планоснимачен номер
четиристотин и първи/, актуван с Акт за частна общинска собственост
№466/26.06.2001 г., вписан на 15.06.2007 г., том IX, №64, с вх.рег.№2018 на Служба по
вписванията – Елин Пелин.
2. Отказва да закупи от Даниел Димитров Йорданов, с
ЕГН
7408136808, за сумата от 50 000.00 лв. /петдесет хиляди лева/, ДВУЕТАЖНО
МАСИВНО ЖИЛИЩЕ със застроена площ от 33 /тридесет и три/ кв.м. и разгъната
застроена площ от 67 /шестдесет и седем/ кв.м. с разпределение: приземие - столова,
кухненски бокс, WC, килер, коридор и тераса и етаж - дневна, сп. ниша, антре, тераса
и стълбище, заедно с 1/2 /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ, в който е построена сградата с площ от 650 /шестстотин и петдесет/ кв.м.,
находящ се във Вилна зона село Осоица. Община Горна Малина, Област София,
съставляващ УПИ XVIII-401 /осемнадесети отреден за имот планоснимачен номер
четиристотин и първи/ в квартал 52 /петдесет и втори./ по плана на селото, одобрен
със заповед №0-1098/1974 г., при граници и съседи по скица: улица, зелени площи. УПИ
ХIII-401 /тринадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и първи/
и УПИ XXXV-401 /тридесет и пети отреден за имот планоснимачен номер
четиристотин и първи/.

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

за

против

въздържал
се

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По втора точка от дневния ред:
След направеното предложение №94.И-139(4)/21.12.2020 гот инж. Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл.
21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с молба с вх.№94.И-139(3)/17.12.2020 г. от Ивелина Янкова
Малинова – наемател на помещение в сградата на НЧ „Васил Левски 1943“ – с. Долна
Малина, с 12 гласа – за, против-няма, въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 7
I. Да бъде освободен от заплащане на месечен наем, за периода от месец
октомври 2020 г. до месец февруари 2021 г. включително, наемателя Ивелина Янкова
Малинова, с ЕГН 9312209376, с постоянен адрес: с. Долна Малина, община Горна
Малина, за недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ:
Помещение с площ от 90.00 м2, находящо се в масивна сграда на един етаж със
застроена площ от 500,00 м2 в УПИ I - ресторант, парк и младежки клуб, кв. 30, с.
Долна Малина, съставляващ сума в размер на 700.00 лв. /седемстотин лева/, част от
направените разходи за извършен извънреден ремонт на наетия обект – общинска
собственост.
II. Възлага на кмета на община Горна Малина да предприеме необходимите
действия за сключване на анекс към договора за наем.
№
Общински съветник
въздържал
по
Име, презиме и фамилия
за
против
се
ред
1
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
Х
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
Х
3
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
Х
4
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
Х
5
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
Х
6
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
Х
7
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
отсъства
8
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
X
9
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
X
10 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
Х
11 ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
Х
12 СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
Х
13 ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
Х
ПРОТОКОЛЧИК: /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По втора точка от дневния ред:
След направеното предложение №26.00-6(1)/20.01.2021 г. от инж. Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл.
21, ал. 1, т. 8, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 11 гласа – за,
против-няма, въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 8
Допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2021 г. 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, целият с площ от 50 600 кв.м., съгласно Акт за
общинска собственост № 1235 от 20.03.2008 г.”
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Общински съветник
Име, презиме и фамилия

за

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

Х
Х
Х
Х
Х
Х

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

Х
Х
Х
Х

против

въздържал
се

отсъства
X
не
участва

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По втора точка от дневния ред:
След направеното предложение №94.Г-33(3)/21.01.2021 г. от инж. Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл.
чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и
чл. 45 във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, с 12 гласа – за,
против-няма, въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 9
1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено
право на строеж в размер на 564,00 /петстотин шестдесет и четири/ лева 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, в кв. 38 по регулационния план на с. Горна Малина, одобрен със Заповед № АБ –
137/04.06.1985 г. на Окръжен народен съвет – София, актуван с АОС № 373 от
12.01.2001 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 VIII – 280 – Гергана
Стефанова Стоянова.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
X
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По втора точка от дневния ред:
След направеното предложение №94.Г-107(1)/25.01.2021 г. от инж. Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на 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, с 12 гласа – за, против-няма, въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 10
Да се допълни 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. 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. Осойца, одобрен със Заповед №
0 – 1098 от 1974 г., актуван с АОС № 590 от 2002 г.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
X
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По втора точка от дневния ред:
След направеното предложение №61.00-11/28.01.2021 г. от инж. Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално
устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 43, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество на община Горна Малина, с 12 гласа – за, против-няма, въздържали сеняма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 11
I. Общински съвет Горна Малина дава съгласие да се продадат следните
недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на с. Долна Малина:
ИМОТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

УПИ I отреден за ППСОВ, кв. 4
УПИ I - 78, кв. 2
УПИ II - 78, кв. 2
УПИ III - 78, кв. 2
УПИ IV - 78, кв. 2
УПИ V - 78, кв. 2
УПИ I - 78, кв. 3
УПИ II - 78, кв. 3
УПИ III - 78, кв. 3
УПИ IV - 78, кв. 3
УПИ V - 78, кв. 3
УПИ VI - 78, кв. 3

Площ на ПИ (кв.м.)

5 350
10 000
10 000
13 510
10 000
10 000
10 000
13 280
15 000
15 000
10 000
10 000
ОБЩО ВСИЧКИ
132 140 кв.м.
Определя за начална тръжна цена за продажба анблок на дванадесетте
имота, в размер на 1 735 283 лв. /един милион седемстотин тридесет и пет хиляди
двеста осемдесет и три лева/ без ДДС.
II. Продажбата на недвижимите имоти – частна общинска собственост, с
оглед предназначението им да се осъществи анблок, чрез публичен търг с явно
наддаване.
III. Всички нормативно определени данъци и такси по сделката да се внесат
от спечелилия търга.
IV. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе една тръжна
процедура анблок за дванадесетте имота и да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия участник.

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
X
Х
Х
Х
Х

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По втора точка от дневния ред:
След направеното предложение №26.00-5(1)/28.01.2021 г. от инж. Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл.
21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с писмо от „А1 България“ ЕАД, с вх.№26.00-5/13.01.2021 г.
на община Горна Малина, с 12 гласа – за, против-няма, въздържали се- няма,
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 12
I. Определя месечна наемна цена в размер на 1 800.00 лв. /хиляда и осемстотин
лева/ за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост: 90.00
(деветдесет) кв.м., намиращи 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 „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 131468980.
II. Възлага на кмета на община Горна Малина да предприеме необходимите
действия за сключване на договор за наем с „А1 България“ ЕАД, с ЕИК 131468980, за
срок от 5 /пет/ години.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
X
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По втора точка от дневния ред:
След направеното предложение №61.00-12/01.02.2021 г. от инж. Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално
устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 18
и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във
връзка с предложение от Пенко Георгиев Пенков, кметски наместник на с. Негушево, с
12 гласа – за, против-няма, въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 13
I. Именува улиците и площадите в с. Негушево със следните имена:
1. ул. „Ширевска“ - от о.т. 59 до о.т. 96.
2. ул. „Златаревска“ - от о.т. 96 до о.т. 142.
3. ул. „Шапковска“ - от о.т. 61 до о.т. 84.
4. ул. „Таневска“ - от о.т. 100 до о.т. 120.
5. ул. „Ардалска“ - от о.т. 131 до о.т. 143.
6. ул. „Вълчова поляна“ - от о.т. 135 до о.т. 123.
7. ул. „Сливарска“ - от о.т. 89 до о.т. 124.
8. ул. „Калишовска“ - от о.т. 115 до о.т. 123.
9. ул. „Църковна“ - от о.т. 59 до о.т. 65.
10. ул. „Комитетска“ - от о.т. 29 до о.т. 46.
11. ул. „Дранговска“ - от о.т. 29 до о.т. 42.
12. ул. „Бекрийска“ - от о.т. 34 до о.т. 2.
13. ул. „Даскалска“ - от о.т. 22 до о.т. 137.
14. ул. „Бамбалска“ - от о.т. 21 до о.т. 10.
15. ул. „Рудинска“ - от о.т. 68 до о.т. 41.
16. ул. „Свобода“ - от о.т. 32 до о.т. 57А.
17. ул. „Копанярска“ - от о.т. 56 до о.т. 143.
18. ул. „Присоето“ - от о.т. 97 до о.т. 152.
19. ул. „Писарска“ - от о.т. 88 до о.т. 83.
20. ул. „Падината“ - от о.т. 1 до о.т. 138.
21. ул. „Здравковска“ - от о.т. 142 до о.т. 143.
22. ул. „Пашовска“ - от о.т. 69 до о.т. 72.
23. ул. „Камбурска“ - от о.т. 72 до о.т. 76.
24. ул. „Борика“ - от о.т. 127 до о.т. 128.
25. ул. „Благата вода“ - от о.т. 115 до о.т. 118.
26. ул. „Орехова“ - от о.т. 35 до о.т. 38.
27. ул. „Чорбаджийска“ - от о.т. 90 до о.т. 86.
28. ул. „Гагов дол“ - от о.т. 143 до о.т. 141.
29. ул. „Комкалника“ - от о.т. 69 до о.т. 77.
Площади:

1. пл. „Единство" - от о.т. 59 до о.т. 28, 25, 26.
2. пл. „Старият геран".

3. пл. „Гагов дол".
II. Именува улиците и площадите в квартал Негушево със следните имена:
1. ул. „Христо Ботев“ - от о.т. 8 до о.т. 88.
2. ул. „Васил Левски“ - от о.т. 8 до о.т. 88.
3. ул. „Възраждане“ - от о.т. 61 до о.т. 60.
4. ул. „Стара планина“ - от о.т. 19 до о.т. 81.
5. ул. „Мала могила“ - от о.т. 14 до о.т. 31.
6. ул. „Средна могила“ - от о.т. 24 до о.т. 38.
7. ул. „Потока“ - от о.т. 29 до о.т. 40.
8. ул. „Мрамора“ - от о.т. 57 до о.т. 42.
9. ул. „Понгьовица“ - от о.т. 98 до о.т. 40.
10. ул. „Пладнище“ - от о.т. 47 до о.т. 53.
11. ул. „Гарова“ - от о.т. 17 до о.т. 67.
Площад:
пл. „Александър Цветанов" - комплексно обслужваща сграда, ресторант и гара.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
X
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По втора точка от дневния ред:
След направеното предложение №94.Н-92(3)20/01.02.2021 г. от инж. Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание 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), с 12 гласа –
за, против-няма, въздържали се- няма, Общинският съвет прие::
РЕШЕНИЕ № 14
1.Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за застрояване
(ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 02258.33.14, м. „Кайрака“ в землището
на с. Байлово, община Горна Малина, при спазване на следните устройствени
параметри: Отреждане на имота- „За ваканционно селище“, Пзастрояване –
макс.20%, Кинт – макс.0.4, Позел. - мин.70% (мин ½ висока растителност), Ккорниз
– макс. 7м.;
2.С настоящото решение Общински съвет – Горна Малина утвърждава приложеното
задание по реда на чл.125 от ЗУТ;
3Изработването и съгласуването на ПУП-ПРЗ следва да бъде възложено от Николай
Ванчев Димитров, изцяло за негова сметка при спазване изискванията на Общия
устройствен план на община Горна Малина, действащата нормативна уредба и
съгласувателни процедури.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

за

против

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
X
Х
Х
Х

въздържал
се

13

ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

Х
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По втора точка от дневния ред:
След направеното предложение №94.Л-7(1)/01.02.2021 г. от инж. Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА) и чл. 134, ал. 2, т.1 и т.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с 12
гласа – за, против-няма, въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 15
1. Дава съгласие да бъде изменена уличната регулация по действащия
регулационен и кадастрален план на с. Долна Малина, като се промени широчината на
улица о.т. 23 - о.т 24 в обхвата на УПИ VIII-74, кв. 12, с. Долна Малина, община Горна
Малина по съществуващата имотна граница на ПИ № 74, кв. 12, с. Долна Малина,
община Горна Малина;
2. Проект за изменение на подробния устройствен план да бъде разрешен по
реда на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ при спазване на всички изисквания на действащите
нормативни актове по устройство на територията и при осигуряване достъп от
улица до всички урегулирани поземлени имоти;
3. Проект за изменение на подробния устройствен план да бъде одобрен, само
при съгласие на всички засегнати собственици на поземлени имоти и заинтересувани
лица по чл.131 от ЗУТ.

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

за

против

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
X
Х

въздържал
се

11
12
13

ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

Х
Х
Х
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По втора точка от дневния ред:
След направеното предложение 61.00-16/02.02.2021 г. от инж. Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално
устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 37и и
чл.24а, ал.2, т.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 10
гласа – за, против-няма, въздържали се- един, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 16
1. Определя за общо ползване пасища, мери и ливади – общинска собственост
съгласно приложен списък – Приложение № 1;
2. Определя за индивидуално ползване пасища, мери и ливади – общинска
собственост съгласно приложен списък – Приложение № 2.
3. Упълномощава кмета на община Горна Малина да извърши всички действия
предвидени в чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Списъкът на имотите за общо и индивидуално ползване с категории да се обяви в
община Горна Малина и кметствата и да се публикува на интернет страницата на
общината в срок до 01.03.2021г.
№
Общински съветник
въздържал
по
Име, презиме и фамилия
за
против
се
ред
1
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
Х
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
Х
3
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
Х
4
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
Х
5
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
Х
6
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
Х
7
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
отсъства
8
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
X
9
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
X
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
не
10
участва
11 ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
Х
12 СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
Х
13 ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
Х
ПРОТОКОЛЧИК: /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По трета точка от дневния ред:
След направеното предложение № 61.00-3/19.01.2021 г. от инж.Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по образование,
спортни дейности и туризъм, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна
политика и бюджет, проведено гласуване и на основание чл.21 ал.1 т. 7, чл. 44, ал. 1, т.
5 от ЗМСМА, чл. 283, ал. 9, ал. 10, ал. 11 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за предучилищното и училищно образование, с 12 гласа – за, против-няма,
въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 17
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 година.
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./Един лв. и 0,50 лв./ за всеки присъствен ден на едно дете през учебно време за
бюджетната 2021 година.
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.
4. Средствата да бъдат заложени в Дейност 589, „Местни дейности”, § 4214 – „Помощи с решение на Общински съвет”.
5. Решението влиза в сила от 01.01.2021 г.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

за

против

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
Х
Х

въздържал
се

11
12
13

ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

Х
Х
Х
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По трета точка от дневния ред:
След направеното предложение №61.00-94/02.12.2020 г. от инж.Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по образование,
спортни дейности и туризъм, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал.
2 от ЗМСМА, вр. чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, вр. чл. 197, ал. 2 и ал. 3 от ЗПУО с 12
гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 18
1.Приема Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Горна
Малина (2020-2022).
2.Стратегията да се публикува на сайта на община Горна Малина, след влизане в сила
на решението.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
Х
Х
Х
Х
Х
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По трета точка от дневния ред:
След направеното предложение №61.00-96/14.12.2020 г. от инж.Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по образование,
спортни дейности и туризъм, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал.
2 от ЗМСМА, вр. чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, вр. чл. 197, ал. 3 от ЗПУО с 12 гласа - за,
против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 19
1.Приема План за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за личностно развитие на
децата и учениците в община Горна Малина (2020-2022).
2.Планът да се изпрати на Областния управител за сведение.
3.Планът да се публикува на сайта на община Горна Малина, след влизане в сила на
решението.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
Х
Х
Х
Х
Х
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По трета точка от дневния ред:
След направеното предложение №61.00-18/02.02.2021 г. от инж.Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по образование,
спортни дейности и туризъм, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна
политика и бюджет, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, с
12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 20
1. Общински съвет Горна Малина утвърждава разчетите по дейности на СУ
”Христо Ботев” - с. Горна Малина, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” - с. Априлово, ОУ
”Отец Паисий” - с. Долно Камарци и на ДГ ”Вяра, Надежда, Любов” - с. Горна
Малина – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с
предложеното Приложение № 1 за разпределението на бюджет 2021 г. по натурални
показатели, единни разходни стандарти и дейности.
2. Общински съвет Горна Малина утвърждава средствата за дофинансиране на
общинските училища за учебната 2020/2021 година, съгласно Приложение № 2.
3. Общински съвет Горна Малина утвърждава средства за издръжка на Детска
градина „Вяра, Надежда, Любов” – Горна Малина за 2021 година в размер на 130 000
лв. (Словом: Сто и тридесет хиляди лева).
№
Общински съветник
въздържал
по
Име, презиме и фамилия
за
против
се
ред
1
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
Х
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
Х
3
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
Х
4
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
Х
5
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
Х
6
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
Х
7
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
отсъства
8
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
X
9
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
Х
10 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
Х
11 ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
Х
12 СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
Х
13 ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
Х
ПРОТОКОЛЧИК: /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По четвърта точка от дневния ред:
След направеното предложение №61.00-83/18.11.2020 г. от инж.Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия култура,
вероизповедание и младежки дейности, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал.
1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, вр. чл. 26а от ЗНЧ, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали
се - няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 21
Общински съвет Горна Малина приема предложената в приложение 1. Програма за
развитие на читалищната дейност в Община Горна Малина през 2021 година, която
при необходимост може да бъде променяна и/или допълвана по реда, по който е
приета, заедно с Културния календар за 2021 г. на Община Горна Малина.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
Х
Х
Х
Х
Х
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По четвърта точка от дневния ред:
След направеното предложение №61.00-10/27.01.2021 г. от инж.Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия култура,
вероизповедание и младежки дейности, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал.
1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с
чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища и ПМС № 720/2020 г. за разчетени
натурални и стойностни показатели, заповед № 03/11.01.2021 г. на кмета на община
Горна Малина и Протокол от 22.01.2021 г. за разпределение на общинската субсидия за
дофинансиране на читалищната дейност през 2021 г. и приетия от Министерство на
културата „Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за
читалищата", с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет
прие:
РЕШЕНИЕ № 22

БЮДЖЕТ 2021

СУМА

НАСЕЛЕНО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ /
МЯСТО
СДРУЖЕНИЕ

ЩАТ БРОЙ

№

СТАНДАРТ

ОТ
РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ

СУМА за дофинансиране от
община Горна Малина

1.Общински съвет Горна Малина утвърждава сумата от 74293 лева за допълнително
финансиране 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 както следва:

1. Априлово

„Светлина 1927”

11484

1,5

15660

2650

19876

2. Байлово

„Елин Пелин – 1922”

11484

2,5

26100

7000

35710

3. Белопопци
4. Гайтанево
Горна
5. Малина
Горно
6. Камарци

„Съзнание – 1925”
„Паисий Хилендарски 1927”

11484
11484

1,5
0,5

15660
5220

5949
2320

23175
8062

„Васил Левски – 1929”

11484

3

31320

4000

38452

„Христо Ботев – 2010”

11484

0,5

5220

1000

6742

Долна
7. Малина
Долно
8. Камарци

„Васил Левски – 1943”

11484

0,5

5220

1500

7242

„Христо Ботев 1919”

11484

1,5

15660

3280

20506

9. Макоцево
10. Негушево

„Просвета 1918”

11484

0,5

5220

1500

7242

„Възраждане – 1922”

11484

0,5

5220

1250

6992

11. Осоица

„Никола К.Савов – 1922”

11484

1

10440

2100

13584

12. Саранци

„Пробуда – 1903”

11484

0,5

5220

2000

7742

13. Стъргел

„Христо Г. Данов – 1922”

11484

0,5

5220

3870

9612

14. Чеканчево
Сдружение
15. Г. Малина

„Отец Паисий – 1919”
„Читалищата в община
Горна Малина – 2015”

11484

0,5

5220

3874

9616

0

0

0

32000

32000

ОБЩО:

15

172260

74293

246553

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
Х
Х
Х
Х
Х
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По пета точка от дневния ред:
След направеното предложение №61.00-6/19.01.2021 г. от инж.Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по социални
дейности и здравеопазване, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2
от ЗМСМА, вр. чл. 27, ал. 3 от Закона за социалните услуги, с 12 гласа - за, против няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 23
1. Да се създаде Съвет по въпросите на социалните услуги към община Горна
Малина.
2. В състава на Съвета по въпросите на социалните услуги да бъдат включени
представители на структурите, упоменати в чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните
услуги, както следва:
- Николай Атанасов Стоилов – общински съветник – Общински съвет Горна Малина
- Татяна Павлова Тодорова – представител на ДСП - Елин Пелин и общински съветник
- Цветанка Стоянова Иванова – заместник-кмет на община Горна Малина
- Д-р Тонка Христова Маринова – управител на Здравен център „Тиерра Медика” –
Априлово
- Даниела Георгиева Чукова – „Домашен патронаж” – Негушево
- Миглена Дечова Маринова – управител на Център за социална рехабилитация и
интеграция – Горна Малина
- Вилма Георгиева Начева – педагогически съветник – СУ „Христо Ботев” – Горна
Малина
- Катя Велинова Борисова-Томова – детски учител – ДГ „Вяра, Надежда, Любов”Горна Малина
- Полицейски инспектор Васил Димитров Дончев - представител на МВР – Елин
Пелин
- Марийка Стоянова Величкова - потребител на социална услуга
- Ива Христова Нанкова – гл. експерт „Инвестиционна политика и проекти, секретар
на МКБППМН” при община Горна Малина
3. Приема Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите
на социалните услуги в община Горна Малина.
№
по
ред
1
2
3
4

Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

за
Х
Х
Х
Х

против

въздържал
се

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

Х
Х
отсъства
X
Х
Х
Х
Х
Х
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По пета точка от дневния ред:
След направеното предложение №61.00-4/19.01.2021 г. от инж.Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по социални
дейности и здравеопазване, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от
ЗМСМА, чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за
прилагане на закона за социално подпомагане, вр. влязло в сила решение № 7 по
протокол № 1 от 15.02.2013 г., вр. решение № 86 по протокол № 7 от 22.02.2016 г. на
Общински съвет Горна Малина, вр. писмо от Дирекция „Социално подпомагане” с вх.
№ 24.00-110/16.12.2015 г., с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 24
I.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, както следва:
1.

2.

3.

4.

Избира за член Даниела Георгиева Чукова, управител на Домашен
социален патронаж – Горна Малина на мястото на Димитър Павлов
Димитров;
Избира за член Георги Трайков Янакиев – директор Дирекция
„АПИТО” и гл. юрисконсулт при община Горна Малина на мястото
на Симона Богданова Костова;
Избира за член Миглена Дечова Маринова, управител на Център за
социална рехабилитация и интгерация – Горна Малина на мястото на
Радослава Стоянова;
Избира за резервен член Ива Христова Нанкова – мл. експерт
„Инвестиционна политика и проекти, секретар на МКБППМН” при
община Горна Малина на мястото на Десислава Николова Кръстева.

II. Приема Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет за
контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане в община Горна
Малина.
№
по
ред
1
2

Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

против

Х
не

въздържал
се

участва
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

Х
Х
Х
Х
отсъства
X
Х
Х
Х
Х
Х
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По пета точка от дневния ред:
След направеното предложение № 61.00-5/19.01.2021 г. от инж.Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по социални
дейности и здравеопазване, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.
23, вр. чл. 44, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 80 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, и във връзка с
одобреното с Решение № 198 по Протокол № 14 от 04.12.2020 год. на Общински
съвет Горна Малина кандидатстване от Община Горна Малина по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 - 2020 г., по
процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 – Топъл
обяд в условията на пандемията от COVID-19”, и на основание Изискванията за
кандидатстване по процедура BG05FMOP001-5.001, с 12 гласа – за, против-няма,
въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 25
1. Допълва свое Решение № 198 по Протокол № 14 от 04.12.2020 год. като добавя т.
3. Определя дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност по
смисъла на Закона за публичните финанси, считано от 01.01.2021 год.
№
Общински съветник
въздържал
по
Име, презиме и фамилия
за
против
се
ред
1
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
Х
2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
Х
3
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
Х
4
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
Х
5
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
Х
6
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
Х
7
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
отсъства
8
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
X
9
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
Х
10 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
Х
11 ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
Х
12 СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
Х
13 ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
Х
ПРОТОКОЛЧИК: /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По пета точка от дневния ред:
След направеното предложение № 03.00-5(2)/29.01.2021 г. от инж.Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
социални дейности и здравеопазване, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 15, т. 10, чл. 17,
ал. 3, чл. 25, ал. 2, чл. 29, ал. 3, т. 1 и чл. 93 от Закона за социалните услуги, чл. 83 и
чл. 84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги (чл. 11, ал. 10/11 от
Закона за публичните финанси), във връзка с чл. 51 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 г., т. 1, т. 4 и т. 13 от РМС №790/30.10.2020 г. за приемане
на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни
показатели през 2021 г., с 12 гласа – за, против-няма, въздържали се- няма,
Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 26
1. Създава нова социална услуга „Асистентска подкрепа” в община Горна
Малина, считано от 01.01.2021 г.
2. Социалната услуга „Асистентска подкрепа” да се администрира и управлява
от екип от служители на общинска администрация.
3. Ръководителят на екипа по т. 2 организира и изпълнява всички дейности,
свързани с прякото предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”
съгласно Закона за социалните услуги , Правилника за прилагане на Закона за
социалните услуги и заповедите на Кмета.
4. Финансирането и броят на потребителите на социалната услуга по т. 1 се
определят съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2021
година, във връзка с Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерски съвет за приемане
на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни
показатели и разчетните показатели на Министерство на финансите за община
Горна Малина за 2021 г., са 95 640 лв. за 24 броя субсидирани потребители.
5. Мястото, на което се предоставя социалната услуга е на територията на
община Горна Малина, в зависимост от личните нужди на лицата, като не се
ограничава само до тяхната домашна среда.
6. Условията и реда за ползване на необходимата материална база, обзавеждане
и оборудване за предоставяне на услугата, вкл. нейното управление и администриране,
се определят от Кмета на общината.
7. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по
предоставяне на социалната услуга, се определят от Кмета на община Горна Малина
в рамките на средствата, определени по реда на т. 4.
8. Възлага на Кмета на община Горна Малина да извърши последващи действия
по изпълнение на Решението, вкл. да утвърди правилата, процедурите и образците на
документи във връзка с организирането и изпълнението на дейностите, свързани с
предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа”, считано от 01.01.2021 г.

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

за

против

въздържал
се

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
Х
Х
Х
Х
Х
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По пета точка от дневния ред:
След направеното предложение № 91.00-13(1)/02.02.2021 г. от инж.Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
социални дейности и здравеопазване, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, съгласно чл. 21, т. 3 и чл. 25, ал. 1, ал. 2, т. 4 от Закона за социалните
услуги, чл. 83, чл. 84 и чл. 85 , ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
социалните услуги, с 11 гласа – за, против-няма, въздържали се- няма, Общинският
съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 27
1. Да се предприемат действия по увеличаване капацитета на социалната
услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ Горна Малина, като от 20
места станат 30 места, считано от 01.03.2021 г.
2. Възлага на Кмета на Община Горна Малина да изпрати искане за
предварително одобрение за промяна на броя на потребителите до Изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане за увеличаване капацитета на
потребителите.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

за

против

въздържал
се

Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
отсъства
X
Х
Х
Х
Х
Х
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По пета точка от дневния ред:
След направеното предложение № 91.00-12(1)/02.02.2021 г. от инж.Ангел
Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по
социални дейности и здравеопазване, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 от ЗМСМА, с 12 гласа – за, против-няма, въздържали се- няма, Общинският съвет
прие:
РЕШЕНИЕ № 28
Приема план-сметка, която да бъде приложена през 2021 година 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 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 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 общинския бюджет „Местни отговорности“.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

за

против

Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
Х
Х

въздържал
се

11
12
13

ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

Х
Х
Х
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По пета точка от дневния ред:
След направеното предложение № 61.00-20/02.02.2021 г. от инж.Ангел Жилановкмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по социални
дейности и здравеопазване, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, вр.
чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 53 от Закона за социалните услуги, чл. 78 от
Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, с 11 гласа – за, против-няма,
въздържали се- няма, Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 29
1.
Считано от 01.03.2021 г. открива нова социална услуга – делегирана от
държавата дейност – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и
младежи на територията на община Горна Малина с капацитет 30 места 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.
2.
Услугата се открива при провеждане на конкурс за възлагането й на външен
доставчик по реда на Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането на Закона
за социалните услуги, като се осигури конкуренция при обявяването му. Доставчикът
следва да е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане и да разполага с
лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за социалната услуга, както и да
притежава опит, капацитет и необходимата материална база за предоставяне на
услугата, включително оборудвани помещения на територията на община Горна Малина
– негова собственост, или за които има друго законно основание за ползване, които да
предостави безвъзмездно за извършване на услугата. Помещенията следва да отговарят
на условията, посочени в държавно утвърдените стандарти и за тях следва да бъдат
дадени гаранции, че ще се използват единствено за предоставяне на услугата.
3.
Възлага на Кмета на община Горна Малина да изпрати настоящето
решение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и до
Агенцията за качеството на социалните услуги.
4.
Възлага на Кмета на община Горна Малина след провеждане на конкурса и
сключването на договор за възлагане на управлението на социалната услуга с избрания
доставчик, да внесе нов доклад до Общински съвет Горна Малина.
№
по
ред
1

Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ

за
Х

против

въздържал
се

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

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

не
участва
Х
Х
Х
Х
отсъства
X
Х
Х
Х
Х
Х
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По шеста точка от дневния ред:
След направеното предложение №61.00-2/13.01.2021 г. от инж. Ангел Жиланов –
кмет на Общината, 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 и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 12 гласа - за, против - няма, въздържали се няма,Общинският съвет прие:
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 г.
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Общински съветник
Име, презиме и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:……П………..
/подпис/
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Решението e влязло в законна сила на 02.03.2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-излечение от
протокол № 1 от 05.02.2021 г.
на ОбС Горна Малина
……………………………………………………………………………………………
По шеста точка от дневния ред:
След направеното предложение №61.00-17/02.02.2021 г. от инж. Ангел Жиланов –
кмет на Общината, 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 и на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка чл.8 от Закона за нормативните актове и
Протокол № 1 от 02.02.2021 г. за проведено обществено обсъждане на Предложение на
Наредба на Общински съвет - Горна Малина за определянето и администрирането на
местни такси и цени на услуги, 12 гласа - за, против - няма, въздържали се няма,Общинският съвет прие:
РЕШЕНИЕ № 31
1.Да бъдат направени следните изменения и допълнения в Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община
Горна Малина:
РАЗДЕЛ III
Такси за детски градини, специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, лагери и други общински социални услуги
1. Чл.21 :
а/ създава се нова ал.2
„(2) Децата от подготвителните групи – четири, пет и шест годишните, се
освобождават от месечна такса през учебното време на съответната учебна
година.
б/ създава се нова ал.3
„(3) През неучебното време от 01 юни до 14 септември за съответната
учебна година, децата от всички възрастови групи заплащат пълна такса от 3
лв.за всеки присъствен ден.
в/ досегашната ал.2 става ал.4 и се изменя така:
„(4) Месечната такса за ползване услугата яслена, първа ,втора, трета и
четвърта възрастови групи в детска градина при полудневна и почасова
организация е 2,00 лв. /два лева/ за всеки присъствен ден на едно дете.
1. Децата от подготвителните групи – четири, пет и шест годишните
при полудневна и почасова организация се освобождават от месечна такса през
учебното време на съответната учебна година.
2. През неучебно време от 01 юни до 14 септември, децата от всички
възрастови групи, при полудневна и почасова организация заплащат пълната
такса от 2,00 лв./ два лева/ за всеки присъствен ден.

г/ досегашната ал.3 става ал.5 и се изменя така:
„(5)За организиране на допълнителна услуга за отглеждане на деца от 10
месеца до 7-годишна възраст при съботно – неделна организация на основание
чл. 68, ал. 1 от ЗПУО таксата е 51 лв./петдесет и един лев/ на ден, която
включва:
3 лв. /три лева/ на ден за храна,
48 лв. - заплащане на задължителния персонал от трима човека:
учител, помощник възпитател и готвач.
д/ досегашната ал. 4 се отменя
е/ досегашната ал. 5 се отменя
ж/ досегашната ал. 6 се отменя
з/ досегашната ал.7 става ал.6 и се изменя така:
„(6)Таксата от 3,00 лв. /три лева/ на ден не се заплаща за времето, през
което детето отсъства по здравословни причини, което се удостоверява с
медицинска бележка. Не се заплаща такса от 3,00 лв. /три лева/ на ден и при
отсъствие по семейни причини, но за не повече от 10 работни дни през
учебната година, при условие,че родителите предварително писмено са
уведомили директора на детското заведение. При непредставяне на
необходимите документи за отсъствията, таксата от 3,00 лв. /три лева /се
заплаща и за тези дни.
и/ досегашната ал.8 става ал.7
„(7) Не се заплаща месечна такса за времето, в което детската градина или
отделна група в нея не работи поради аварии, ремонти, карантини и други
обективни причини.
й/ досегашната ал. 9 се отменя
к/ досегашната ал. 10 се отменя
2.Отлага за разглеждане за следващото заседание предложеното изменение на
РАЗДЕЛ VII „Такса за гробни места” със следния вид:
ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА
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 - 50 лв.
б/ за вечни времена - 200 лв.
2. За лица, които приживе са били с постоянен адрес различен от този по
т.1
а/ до 15 години - 500 лв.
б/ за вечни времена - 1000 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 2 в двоен размер.“

в/ създава се нова ал.3
„(3) Такса за ново гробно място.
1.За лица , които приживе са били с постоянен адрес на територията на
Община Горна Малина:
а/ до 15 години - 250 лв.
б/ за вечни времена - 500 лв.
2. За лица, които приживе са били с постоянен адрес различен от този по
т.1
а/ до 15 години - 500 лв.
б/ за вечни времена - 1000 лв.“
г/ досегашната ал.2 става ал.4 и се изменя така:
„(4) Такса за ползване на урнов гроб. За урнов гроб се заплащат таксите по ал.
1 ,т. 1 и 2 намалени с 50 на сто.“
3. В чл.36 се добавя „от кметовете и кметските наместници по населени
места на територията на Община Горна Малина“.
3.Решението в частта по т. 1 да влезе в сила от 01.01.2021 година.
4.Предложението на Наредбата да бъде обнародвано от председателя на Общински
съвет Горна Малина на сайта на общината и/ или разгласено по друг начин на
територията на общината.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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