ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение с вх. № 61.00-28/25.03.2022 г. от инж.Ангел Жиланов
– кмет на общината, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси,
данъчна политика и бюджет, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища и
ПМС № 50 от 03.02.2022 г. за разчетени натурални и стойностни показатели, заповед №
62/18.03.2022 г. на кмета на община Горна Малина и протокол от 24.03.2022 г. за
разпределение на общинската субсидия за дофинансиране на читалищната дейност през 2022
г. и приетия от Министерство на културта механизъм за разпределение на общинската
годишна субсидия за читалищата, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение
четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с
12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко Димитров,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 27

НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ /
СДРУЖЕНИЕ

ЩАТ
БРОЙ

СУМА

БЮДЖЕТ 2022

НАСЕЛЕНО
№
МЯСТО

СТАНДАРТ

ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ
БЮДЖЕТ

СУМА за
дофинансиране от
община Горна Малина

Общински съвет Горна Малина утвърждава сумата от 86950 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 2022 г. и
бюджетите им, разпределени както следва:

1. Априлово

„Светлина 1927”

12374

1,5

18561

4000

22561

2. Байлово

„Елин Пелин –
1922”

12374

2,5

30935

8500

39435

3. Белопопци

„Съзнание – 1925”

12374

1,5

18561

8500

27061

4. Гайтанево

„Паисий
Хилендарски 1927”

12374

0,5

6187

2730

8917

Горна
5. Малина

„Васил Левски –
1929”

12372

3

37116

5400

42516

Горно
6. Камарци

„Христо Ботев –
2010”

12373

0,5

6186,5

1520

7706,5

Долна
7. Малина

„Васил Левски –
1943”

12374

0,5

6187

1700

7887

Долно
8. Камарци

„Христо Ботев
1919”

12374

1,5

18561

4700

23261

9. Макоцево

„Просвета 1918”

12374

0,5

6187

2400

8587

„Възраждане –
1922”

12374

0,5

6187

4100

10287

10. Негушево

11. Осоица

„Никола К.Савов –
1922”

12374

1

12374

4400

16774

12. Саранци

„Пробуда – 1903”

12374

0,5

6187

2500

8687

13. Стъргел

„Христо Г. Данов –
1922”

12374

0,5

6187

5000

11187

14. Чеканчево

„Отец Паисий –
1919”

12373

0,5

6186,5

3500

9686,5

15. Сдружение

„Читалищата в
община Горна
Малина – 2015”

0
0
0
28000
ОБЩО:
15
185603
86950
Словом: Двеста седемдесет и две хиляди петстотин петдесет и три лева

28000
272553

Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение с вх. № 04.00-43/125/18/25.03.2022 г. от инж.Ангел
Жиланов – кмет на общината, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по
финанси, данъчна политика и бюджет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, предложение
четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 5 и чл. 13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг, във
връзка с чл. 1, ал. 1 от Постановление № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за
отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините
за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното
възстановяване, и във връзка с извършване на плащане на разходи по изпълнението на
Административен договор № BG06RDNP001-7.004-0007-C01 от 14.05.2019 г. за изпълнение
на проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в
с. Горна Малина, община Горна Малина”, 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 2014-2020, Общински съвет Горна Малина, с 12 гласа - за,
против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко Димитров, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 28
1. Одобрява поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем
от централния бюджет с цел извършване на плащане на разходи по изпълнението на
АДБФП № BG06RDNP001-7.004-0007-C01 от 14.05.2019 г. за изпълнение на проект
„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в с. Горна
Малина, община Горна Малина”,
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 2014-2020, при следните основни параметри:
▪ максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 446 334,40 лв.
▪ валута на дълга – български лева (BGN);
▪ вид на дълга – безлихвен заем, отпуснат по реда на Постановление № 215 от 5
октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от
централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и
окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване за финансиране на разходи до
възстановяването им по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра,
Надежда и Любов“ в с. Горна Малина, община Горна Малина” 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 2014 - 2020;
▪ начин на обезпечаване – дължимите плащания АДБФП № BG06RDNP001-7.0040007-C01 от 14.05.2019 г. за изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и
благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в с. Горна Малина, община Горна
Малина”;
▪ условия за погасяване:
- срок за погасяване – с получаване на окончателно плащане АДБФП №
BG06RDNP001-7.004-0007-C01 от 14.05.2019 г., но не по-късно от 31.12.2022 г.;
- погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на плащане по
АДБФП № BG06RDNP001-7.004-0007-C01 от 14.05.2019 г.;

- източник за погасяване на дълга – получената сума по одобрената заявка за плащане
АДБФП № BG06RDNP001-7.004-0007-C01 от 14.05.2019 г.
▪ максимален лихвен процент – 0% (безлихвен заем); такси, комисионни и други – не
се дължат;
2. Възлага на Кмета на община Горна Малина да подаде писмена Заявка за безлихвен
заем от централния бюджет с цел извършване на плащане на изпълнените дейности по
АДБФП № BG06RDNP001-7.004-0007-C01 от 14.05.2019 г. за изпълнение на проект
„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в с. Горна
Малина, община Горна Малина” 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 2014-2020 пред ДФ „Земеделие”, както и да извърши всички
законови действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг.
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение с вх. № 61.00-31/30.03.2022 г. от инж.Ангел Жиланов
– кмет на общината, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси,
данъчна политика и бюджет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5, и ал. 2, предложение четвърто,
чл. 27, ал. 3-5, 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, 1 отсъства – Йонко Димитров,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 29
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 01.04.2022 г, както
следва:
1.1. Кмет на община Горна Малина – 55 % от максимално определения размер,
съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. или 4 170 лв. /абсолютен размер/
1.2. Кметове на кметства с население над 700 души (Кметство Априлово) – 27 % от
максимално определения размер, съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г или 2 047
лв./абсолютен размер/ ;
1.3. Кметове на кметства с население от 500 до 700 души (Кметство Белопопци) –
24% от максимално определения размер, съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. или 1
820 лв./абсолютен размер/ ;
1.4. Кметове на кметства с население под 500 души (Кметство Долно Камарци) – 22 %
от максимално определения размер, съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. или 1 668
лв./абсолютен размер/ ;
2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1, се начисляват
допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 0.6 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.
Поименно гласуване:
№
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
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х

против

въздържал се

13

ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

ПРОТОКОЛЧИК: /П/

Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение с вх. № 61.00-32/30.03.2022 г. от инж.Ангел Жиланов
– кмет на общината, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси,
данъчна политика и бюджет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и ал. 2, предложение четвърто,
чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко Димитров, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ № 30
Определя средства за членски внос за 2022 г в размер на 7 000 лв , като средствата да
се отчитат по § 46-00 , дейност 122 „Общинска администрация” – местни дейности за
членуване на община Горна Малина в следните сдружения и асоциации:
 Национално сдружение на общините в Република България
 Национална асоциация на секретарите на общините в Република България
 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
 МИГ Общини Горна Малина и Елин Пелин
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение с вх. № 61.00-33/30.03.2022 г. от инж.Ангел Жиланов
– кмет на общината, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси,
данъчна политика и бюджет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2, и ал. 2, предложение четвърто,
чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 2,
т. 3, чл. 14, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, с 12 гласа - за, против няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко Димитров, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 31
Допълва структурата и числеността на персонала в общинска администрация Горна
Малина, както следва:
1. Създава звено „вътрешен одит“ с 2 щатни бройки, от които една ръководител.
2. Задължава кмета на община Горна Малина да утвърди длъжностно щатно
разписание, считано от 01.04.2022 г.
3. Промените по т. 1 и т. 2 да се отразят в Устройствения правилник на общинска
администрация – Горна Малина.
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение с вх. № 61.00-34/30.03.2022 г. от инж.Ангел Жиланов
– кмет на общината, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси,
данъчна политика и бюджет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и ал. 2, предложение четвърто,
чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко Димитров, Общинският съвет
прие
РЕШЕНИЕ № 32
1. Общински съвет Горна Малина гласува разходи за погребения, в размер на 400 лв
за:
Ковчег – 110 лв.
Надгробен знак – 50 лв.
Изкопаване и заравяне - 140 лв.
Превоз на покойника – 100 лв.
2. Помощта да се предостави само за самотни, без близки и роднини, бездомни,
регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
3. Гласуваната помощ е необходимо да бъде удостоверена с разходно – оправдателни
първични документи: фактури , касови бележки.
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение с вх. № 61.00-30/30.03.2022 г. от инж.Ангел Жиланов
– кмет на общината, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси,
данъчна политика и бюджет, на основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6, и ал. 2,
предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 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 Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 година, ПМС № 31/17.03.2022 г.
за изпълнение на Закона за държвния бюджет на РБ за 2022 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, 1 отсъства – Йонко Димитров, Общинският
съвет прие
РЕШЕНИЕ № 33
1.Приема бюджета на Община Горна Малина за 2022 година /приложение № 1/ ,
както следва:
1.1. По приходите в размер на 12 116 908 лв., в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 209 074 лв. в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
5 199 399 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 2021 година в размер на 1 009 675 лв. ;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 907 834 лв, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 684 900 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 883 966 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 875 100 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 957 900 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на
160 500 лв.
1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер
на 756 700 лв, , в т.ч.
За трансформиране за целеви средства за текущ ремонт на улици и сгради –
640 000 лв.
1.1.2.4. Временни безлихвени заеми в размер на /-/ 76 104 лв. между сметки на
общината
1.1.2.5. Предоставени трансфери - 0 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2021 година в размер на 339 972 лв
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 1 349 647
лв.;
1.2. По разходите в размер на 12 116 908 лв., разпределени по функции и дейности, както
следва:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 209 074 лв.;
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна
субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
460 729 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 5 447 105 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 15 261 944 лв, в
т.ч преходни обекти от 2021 г за 12 662 628 лв ,съгласно Приложение №3
2.1 .Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи , в размер
на 134 128 лв, в т.ч. 17 428 лв преходен остатък от 2021 г.
2.2.Приема разчет на капиталови разходи, финансирани с приходи от постъпления от
продажби на общински нефинансови активи, в размер на 697 067 лв, в т.ч делегирани
47 717 лв;
2.3. Приема разчет за капиталови разходи , финансирани с приходи от ПУДОС – 3 107
180 лв И по ПМС – 638 838 лв;
2.4.Приема индикативен разчет на капиталови разходи, предвидени за финансиране
от Европейски средства и национално съфинансиране, в размер на 10 827 388 лв.
3. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския
съюз в размер на 37 045 970 лв., съгласно Приложение № 4
4. Утвърждава разходите за заплати през 2022 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
2022 г., за делегирани от държавата дейности / Приложение 5/
4.2. Числеността на персонала и разпределението на планови разходи за заплати за
2022 г., за местни дейности / Приложение 6/
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1. Членски внос в размер на 7 000 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 – 7
000 лв ; за заплащане на 50% такси 4, 5 и 6 год деца подготвителна група – 15 000 лв.
5.3. Субсидии за:
5.3.1. Читалища – 86 950 лв за обезпечаване на годишната програма за развитие на
читалищната дейност, съгласно Приложение № 7;
5.3.2. Спортни клубове – 70 000 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 6 753 лв;
6.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет 1% от разходите
за издръжка на дейност “Общинска администрация” в размер на 3 377 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 565 873 лв, съгласно Приложение № 12
6.5. Разходи за командировки в страната и чужбина на кмета на общината и председателя
на ОбС, както следва:
по чл.8 , ал. 4 – в
по чл.3 , ал.2 – в
Длъжности
страната
чужбина
- Председател
съвет

на общински

900

-

- Кмет на общината

2 000

4 000

7. Определя максимален размер на дълга , както следва :
7.1. Максимален размер по плащанията на общинския дълг към края на 2022 г да не
надвишава 18 на сто – 537 858 лв а общински гаранции – 5 на сто – 149 405 лв от
средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за
последните три години;
7.2. Намерения за поемане на нов дълг през 2022 година – краткосрочен заем
/овърдрафт/ в размер на 200 000 лв. при наличие на финансови разриви по бюджета на
общината.
8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2022 г в размер на 15% от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години или 1 219 598 лв.
9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2022 година в размер на 50% от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години или 4 065 328 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 № 9
11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели
за 2022 г и прогнозни показатели за периода 2023-2025 г, по приходи, помощи, дарения,
бюджетни взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно Приложение №
10
12. Утвърждава план график за обслужване на просрочените задължения, съгласно
Приложение № 11
13. 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
14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1. 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;
14.2. 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;
14.3. В изпълнение на правомощията си по т. 14.2 кметът издава заповеди;
15. Възлага на кмета:
15.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен;
15.2. Да организира разпределяне на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределянето;
15.3. 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;
15.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;
15.5. 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;
16 Упълномощава кмета :
16.1 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;
16.2 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 2022 г или до приключване на проекта.;
16.3. 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;
16.4. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват
изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
16.5. 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.
16.6. 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;
16.7. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;
16.8. 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.
17. Дава съгласие, кмета на общината по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 година да
направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за
текущ ремонт на улична мрежа в размер на 350 000 лв и на общински сгради 290 000,
съгласно Приложение № 13 . Сумата да бъде отразена по Бюджета като резерв в § 00-98,
дейност 606 – 350 000 лв, дейност 469 – 170 000 лв и дейност 759 – 120 000 лв.
18. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, Приложение №
13.
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение по заповед № ВР-6 от 16.03.2022 год. на Областния
управител на Софийска област, станалите разисквания, становище на постоянната комисия
по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5, чл. 33, ал. 1, т. 2, чл. 45, ал. 9 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа - за, против - няма,
въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко Димитров, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 34
Общински съвет Горна Малина отменя свои решения №№ 7, 8, 9, 10, 11 и 12, по
протокол № 1 от 25.02.2022 година.
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение № 61.00-9/10.02.2022 г. от Цветанка Иванова – зам.кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия
по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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 общинско имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко Димитров, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 35
1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено право
на строеж в размер на 39 300,00 лева /тридесет и девет хиляди и триста лева/, без ДДС за
УПИ IV – 322, в кв. 37, с площ от 1 090 кв. м. по регулационния план на с. Байлово, одобрен
със Заповед № АБ – 471 от 30.12.1982 г. на Окръжен народен съвет – София, актуван с АОС
№ 3801 от 26.07.2021 г. за частна общинска собственост.
2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба
без търг и конкурс за УПИ IV – 322 на наследници на Иван Петров Стаменов.
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение № 94.Н-4/4/21/10.02.2022 г. от Цветанка Иванова –
зам.-кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната
комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция,
на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, 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 общинско имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко Димитров, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 36
1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено право
на строеж в размер на 21 880,00 лева /двадесет и една хиляди осемстотин и осемдесет лева/,
без ДДС за УПИ XIII – 128, в кв. 34, с площ от 684 кв. м. по регулационния план на с. Горна
Малина, одобрен със Заповед № АБ – 137 от 04.06.1985 г. на Окръжен народен съвет –
София, актуван с АОС № 3808 от 01.09.2021 г. за частна общинска собственост.
2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба
без търг и конкурс за УПИ XIII – 128 на Недка Йорданова Димова.
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение № 61.00-8/10.02.2022 г. от Цветанка Иванова – зам.кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия
по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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 общинско имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко Димитров, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 37
1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено право
на строеж в размер на 7 800,00 лева /седем хиляди и осемстотин лева/, без ДДС за УПИ VIII
– общ., в кв. 40, с площ от 526 кв. м. по регулационния план на с. Белопопци, одобрен със
Заповед № АБ – 470 от 30.12.1982 г. на Окръжен народен съвет – София, актуван с АОС №
3804 от 14.09.2021 г. за частна общинска собственост.
2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба
без търг и конкурс за УПИ VIII – общ. на наследниците на Вале Найденов Асенов.
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение № 61.00-7/10.02.2022 г. от Цветанка Иванова – зам.кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия
по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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 общинско имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко Димитров, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 38
1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено право
на строеж в размер на 9 600,00 лева /девет хиляди и шестстотин лева/, без ДДС за УПИ VI –
13, в кв. 1, с площ от 750 кв. м. по регулационния план на с. Белопопци, одобрен със Заповед
№ АБ – 470 от 30.12.1982 г. на Окръжен народен съвет – София, актуван с АОС № 3805 от
20.09.2021 г. за частна общинска собственост.
2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба
без търг и конкурс за УПИ VI – 13 на съсобственика – Димитър Илиев Стоянов.
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение № 61.00-5/10.02.2022 г. от Цветанка Иванова – зам.кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия
по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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 общинско имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко Димитров, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 39
1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено право
на строеж в размер на 19 130,00 лева /деветнадесет хиляди сто и тридесет лева/, без ДДС за
УПИ VI – 294, в кв. 35, с площ от 740 кв. м. по регулационния план на с. Макоцево, одобрен
със Заповед № АБ – 168 от 05.06.1986 г. на Окръжен народен съвет – София, актуван с АОС
№ 3803 от 25.08.2021 г. за частна общинска собственост.
2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба
без търг и конкурс за УПИ VI – 294 на наследниците на Ангел Николов Нецов.
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение № 61.00-6/10.02.2022 г. от Цветанка Иванова – зам.кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия
по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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 общинско имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко Димитров, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 40
1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено право
на строеж в размер на 20 610,00 лева /двадесет хиляди шестстотин и десет лева/, без ДДС за
УПИ III – 172, в кв. 19, с площ от 886 кв. м. по регулационния план на с. Негушево, одобрен
със Заповед № 0 – 815 от 1970 г. на Окръжен народен съвет – София, актуван с АОС № 3806
от 20.09.2021 г. за частна общинска собственост.
2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба
без търг и конкурс за УПИ III – 172 на наследниците на Марко Игнатов Марков и Кирил
Николов Кирилов.
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение № 61.00-27/25.03.2022 г. от инж.Ангел Жиланов –
кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия
по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко Димитров, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 41
1. Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 5 /пет/
години, на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Саранци,
представляващ: Помещение от 18 кв.м., санитарен възел от 2 кв.м. и 6% от общото
помещение, разположени на първия етаж от масивна двуетажна сграда /Битов комбинат/, с
обща застроена площ от 296,8 кв.м., изградена в УПИ IХ, в кв. 17 по регулационния план на
с. Саранци, актуван с Акт за частна общинска собственост №112 от 24.03.2000 г., вписан в
книгите за вписване на 30.09.2003 г., том ХI, №129 при Агенция по вписванията – Служба по
вписванията гр. Елин Пелин, за търговска дейност.
2. Определя начална месечна 1наемна цена в размер на 54.00 лв. /петдесет и четири
лева/, съгласно Тарифа за първоначалните наемни цени на месец, приета с Решение №36 по
Протокол №3 от 22.12.2011 г. на Общински съвет – Горна Малина и изменена с Решение №1
по Протокол №1 от 25.02.2022 г. на Общински съвет – Горна Малина.
3. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе тръжна процедура и
сключи договор със спечелилия участник.
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение № 61.00-29/28.03.2022 г. от инж.Ангел Жиланов –
кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия
по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска
собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко Димитров, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 42
1. Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 5 /пет/
години, част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Априлово,
представляващ: Помещение с площ от 13 кв.м., разположено в масивната сграда на две етажа
/Читалище и кметство/, със застроена площ от 1 000 кв.м., изградена в УПИ XVI, в квартал
13 по регулационния план на с. Априлово, актуван с Акт за публична общинска собственост
№73/08.07.1999 г., за застрахователна дейност.
2. Определя начална месечна наемна цена в размер на 38.61 лв. /тридесет и осем лева
и шестдесет и една стотинки/, съгласно Тарифа за първоначалните наемни цени на месец,
приета с Решение №36 по Протокол №3 от 22.12.2011 г. на Общински съвет – Горна Малина
и изменена с Решение №1 по Протокол №1 от 25.02.2022 г. на Общински съвет – Горна
Малина.
3. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе тръжна процедура и
сключи договор със спечелилия участник.
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА
Препис-извлечение от
протокол № 2 от 01.04.2022г.
на ОбС Горна Малина
По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
След направеното предложение № 94.С-28/1/29.03.2022 г. от инж.Ангел Жиланов –
кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия
по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от Закона за устройство
на територията, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Йонко
Димитров, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ № 43
1. Дава съгласие да бъде изменена уличната регулация по действащия регулационен
план на с. Осойца, като се намали дължината на улица о.т. 21 - о.т 101 с 26 м в обхвата на
УПИ VIII-26, кв. 49, с. Осойца, община Горна Малина съгласно представеното мотивирано
предложение за изменение на плана за регулация – неразделна част от настоящото решение;
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.
Поименно гласуване:
№
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
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................
/подпис/
Решението е влязло в законна сила на 28.04.2022г.
Подпис: ………………………

