
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По първа точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение във връзка с предложение № 08.00-27/63/23.05.2022 г. 

от инж.Ангел Жиланов – кмет на общината, становище на постоянната комисия по финанси, 

данъчна политика и бюджет и 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 № BG06RDNP001-7.001-0066-C01 от 18.06.2019 г. за изпълнение 

на проект „Реконструкция и ремонт на улици на територията на общ. Горна Малина: с. 

Горна Малина, с. Априлово, с. Осоица, с. Долно Камарци”, 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 -2 020, Общински съвет Горна Малина с 12 

гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Величка Ангелова, Общинският 

съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 44 

 

 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 

№ BG06RDNP001-7.001-0066-C01 от 18.06.2019 г. за изпълнение на проект „Реконструкция 

и ремонт на улици на територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. 

Осоица, с. Долно Камарци”,  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 – 550 220,96 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 и ремонт на улици на територията на общ. 

Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осоица, с. Долно Камарци” 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 № BG06RDNP001-7.001-

0066-C01 от 18.06.2019 г. за изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на улици на 

територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осоица, с. Долно 

Камарци”; 

▪ условия за погасяване: 



- срок за погасяване – с получаване на окончателно плащане АДБФП № 

BG06RDNP001-7.001-0066-C01 от 18.06.2019 г., но не по-късно от 31.12.2022 г.; 

- погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на плащане по 

АДБФП № BG06RDNP001-7.001-0066-C01 от 18.06.2019 г.; 

- източник за погасяване на дълга – получената сума по одобрената заявка за плащане 

АДБФП № BG06RDNP001-7.001-0066-C01 от 18.06.2019 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 № BG06RDNP001-7.001-0066-C01 от 18.06.2019 г. за изпълнение на проект 

„Реконструкция и ремонт на улици на територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, 

с. Априлово, с. Осоица, с. Долно Камарци” 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 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По първа точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-38/23.05.2022 г. от инж.Ангел Жиланов – 

кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия 

по финанси, данъчна политика и бюджет и 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. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, с 12 гласа - за, 

против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 45 

 

Приема актуализирани цени за услуги за ползване на спортни терени и съоръжения, 

находящи се на територията на Спортен комплекс „Горна Малина“, определени с Решение 

№141 по Протокол №5 от 11.07.2014 г. на Общински съвет – Горна Малина, както следва:  

 

№ СПОРТЕН ОБЕКТ 
ЦЕНА С 

ДДС 

1. Футболни терени  

1.1. За ползване футболни терени за водене на учебно- 

тренировъчен процес от спортни клубове извън тези, които 

са регистрирани на територията на община Горна Малина. 

- Терен с изкуствена /гумена/ настилка 

- Терен с изкуствена /тревна/ настилка  

- Терен с естествена /тревна/ настилка 

 

 

 

20 лв./час 

40 лв./час 

80 лв./час 

1.2. За ползване футболни терени за провеждане на 

контролни срещи от спортни клубове извън тези, които са 

регистрирани на територията на община Горна Малина. 

- Терен с изкуствена /тревна/ настилка  

- Терен с естествена /тревна/ настилка 

100 лв. 

300 лв. 

1.3. За ползване футболни терени за провеждане на 

официални срещи от спортни клубове извън тези, които са 

регистрирани на територията на община Горна Малина. 

- Терен с изкуствена /тревна/ настилка 

 

 

 

- Терен с естествена /тревна/ настилка 

 

 

 

150 лв. + 20 лв. 

при вечерно 

мероприятие на 

ел. осветление 

450 лв. 

1.4. За ползване футболни терени по т. 1.1, 1.2. и 1.3., от 

клубове, регистрирани и развиващи дейност в обществена 

полза на територията на община Горна Малина. 
10% от таксата 



1.5. За свободно ползване футболни терени от граждани 

- Терен с изкуствена /гумена/ настилка 

- Терен с изкуствена /тревна/ настилка 

 

 

 

- Терен с естествена /тревна/ настилка 

- Терен с изкуствена /гумена/ настилка ½ терен 

- Терен с изкуствена /тревна/ настилка ½  терен  

 

 

 

- Терен с естествена /тревна/ настилка ½ терен 

 

 

20 лв. 

40 лв. + 5 лв. 

при вечерно 

мероприятие на 

ел. осветление 

80 лв. 

10 лв. 

20 лв. + 5 лв. 

при вечерно 

мероприятие на 

ел. осветление 

40 лв. 

1.6. 

За мероприятия извън обхвата на посочените такси 

или такива с продължителност повече от 1 ден се уреждат с 

договор като се формират пакетни цени. Договорите се 

подписват от кмета или упълномощено от него длъжностно 

лице. 

 

1.7. 

Учениците, когато ползват откритите площи 

регламентирано, в рамките на учебния процес с ръководител, 

не заплащат такса за свободното ползване. 

 

 * Всички графици за ползване на терените се съгласуват и 

утвърждават до 25-то число на предходния месец от 

Директора на ОП /Спортни имоти и прояви/ Горна Малина. 

 

2. Спортна зала „Арена Горна Малина” 
 

2.1. Ползване на спортната зала от външни организации /извън  

2.1.1. спортните такива/  

2.1.2. - Базари, изложения, борси 1800 лв./ден 
2.1.3. - Семинари и обучения - до 4 часа 250 лв. 

2.1.4. - Семинари и обучения - до 8 часа 500 лв. 

2.1.5. - Всеки допълнителен час 50 лв.  

2.1.6. - За ползване от държавни и обществени 
 

2.1.7. организации, партии 900 лв./проява 
лв./проява 2.1.8. - Ползване на базата за детски продукции 450 лв./проява 

2.1.9. - Ползване на базата за концерти и шоу 2000 
2.1.10. програми лв./проява 

 - Ползване конферентна зала - до 4 часа 50 лв. 
 - Ползване конферентна зала - до 8 часа 90 лв. 
    - Всеки допълнителен час 

 
 
 

15 лв. 
 
 
 
 

   
2.2. Ползване на спортната зала за спортни прояви  

2.2.1. - Спортни прояви, организирани от 

лицензирани външни спортни организации, федерации 

 

2.2.2. и клубове - до 4 часа 

- Спортни прояви, организирани от 

400 лв. 

2.2.3. лицензирани външни спортни организации, федерации 
800 лв. 

2.2.4. и клубове - до 8 часа 

2.2.5. - Всеки допълнителен час 50 лв. 
 - Прояви от физически лица 50 лв./час 
 - Ползване от клубове, регистрирани и 10% от т. 2.2.1., 
 развиващи дейност в обществена полза на територията на 

община Горна Малина 

т. 2.2.2. и  
т. 2.2.3 

2.3. Ползване на спортната зала за тренировъчен процес  

2.3.1. - Водене на учебно-тренировъчен процес от клубове 
и федерации извън тези, които са 

35 лв./час  



2.3.2. регистрирани на територията на община Горна Малина  

 - Ползване от клубове, регистрирани и развиващи 

дейност в обществена полза на територията 

 

 на община Горна Малина 10% от т.2.3.1. 
2.4. Цени на билети за мероприятия, организирани от името на  

2.4.1. общ. Горна Малина  

2.4.2. - Деца до 10 години 0 лв. 
2.4.3. - Деца от 10 до 16 години 2 лв.  

5 лв. 2.4.4. - Лица над 16 години 

 - Карта годишен абонамент за посещение на спортни 
мероприятия, организирани от името на общ. Горна Малина 

50 лв.  

2.5. За мероприятия извън обхвата на посочените такси или 
такива с продължителност повече от 1 ден се уреждат с 
договор като се формират пакетни цени. Договорите се 
подписват от кмета или упълномощено от него длъжностно 
лице. 

 

 * Всички графици за ползване на залите се съгласуват и 

утвърждават до 25-то число на предходния месец от 

Директора на ОП /Спортни имоти и прояви/ Горна Малина 

 

3. Фитнес център  

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Такса посещение 

Месечен абонамент до 10 посещения  

Месечен абонамент - неограничен достъп  

За групови посещения - над 10 души /клубове, отбори, 
ученици/ 

4 лв.  

30 лв. 

40 лв.  

30% отстъпка 

4. Сауна 
 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Такса посещение до 1 час 

Месечен абонамент до 5 посещения 

За групови посещения — над 10 души /клубове, отбори, 
ученици/ 

Такса посещение фитнес + сауна 

25 лв.  

50 лв. 

30% отстъпка 
15 лв. 

5. Парна Баня 
 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Такса посещение 

Месечен абонамент до 5 посещения 

За групови посещения - над 10 души /клубове, отбори, 
ученици/ 

10 лв.  

35 лв. 

30% отстъпка 

6. Тангентор 
 

6.1. 

6.2. 

Такса посещение 

Месечен абонамент до 5 посещения 
10 лв./час  

40 лв. 

7. Масаж 
 

7.1. 

7.2. 

Цялостен масаж  
Частичен масаж 

30 лв./час 
20лв./30 
минути 

8. Тенис на маса 
 

8.1. 

8.2. 

Ученици и студенти  

Всички останали 
3 лв./час  

5 лв./час  

9. Тенис на корт 20 лв./час  

10. Рекламни площи 
 



10.1. 

10.1.1. 

Наемане на рекламни площи в рамките на спортен 

комплекс „I орна Малина в т.ч. многофункционална 

спортна зала 

- Първа зона - разполагане на РИЕ на външни 

площадки, терени и игрища, в т.ч. - игрално поле 

спортна зала, на лицева част, както и фоайета 

                              Едно мероприятие  

                              Месечна такса 

  

-  

150 лв.  

400 лв. 

10.1.2. 
- Втора зона - разполагане на РИЕ за всички останали 
площи 

Едно мероприятие  

Месечна такса 

70 лв. 

200 лв. 
 

10.2. За мероприятия извън обхвата на посочените такси или 

такива с продължителност повече от 1 ден се уреждат с 

договор като се формират пакетни цени. Договорите се 

подписват от кмета или упълномощено от него длъжностно 

лице. 

 

 * Всички графици за ползване на терените се съгласуват и 

утвърждават до 25-то число на предходния месец от 

Директора на ОП /Спортни имоти и прояви/ Горна Малина. 

 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По първа точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-46/25.05.2022 г. от инж.Ангел Жиланов – 

кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия 

по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 44, ал. 1, т. 5, 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. 124 от Закона за публичните финанси, с 12 гласа - за, против - няма, 

въздържали се - няма, 1 отсъства – Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 46 

 

 1. Определя хонорар на обредните дейности, извършени от длъжностни лица, 

определени със заповед на кмета на общината, в размер на 50 лева на един ритуал. 

 2. Определя сума за представително облекло /бяла блуза или риза, черна пола или 

панталон и обувки/, в размер на 150 лв. със срок на износване 2 години. 

 3. Промяната да се счита за първоначална от 2022 г. 

 4. Разходите да бъдат отнесени в дейност 745 „Обредни домове и зали“. 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По първа точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-45/25.05.2022 г. от инж.Ангел Жиланов – 

кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия 

по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 44, ал. 1, т. 5, 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. 124 от Закона за публичните финанси, с 12 гласа - за, против - няма, 

въздържали се - няма, 1 отсъства – Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 47 

 

Общински съвет Горна Малина прави промяна на т.2 от свое решение № 33, по 

протокол № 2 от 01.04.2022 год., свързана с капиталовите разходи за 2022 год., която да 

гласи: 

2.Приема поименен списък на капиталовите разходи в размер на 15 355 661 лв., в т.ч 

преходни обекти от 2021 г.  за 12 674 628 лв., съгласно Приложение №3 

2.1 .Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер 

на 133 622  лв., в т.ч. 16 922 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 697 573 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 10 778 448 лв. 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 26.00-10/4/12.05.2022 г. от инж.Ангел Жиланов – 

кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия 

по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, във връзка с писма от 

„Цетин България“ ЕАД, с вх.№№ 26.00-10/2/ и 26.00-10/3/ от 15.04.2022 г. и 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 – Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 48 

 

I. Определя месечна наемна цена в размер на 1 800.00 лв. /хиляда и осемстотин лева/, 

за всяка една от базовите станции, за отдаване под наем на части от имоти - публична 

общинска собственост, за инсталирането и използването на електронно съобщителни 

съоръжения и физическа инфраструктура от „Цетин България" ЕАД, с ЕИК 206149191, както 

следва: 

1. Обособена част от имот - публична общинска собственост, с площ от 170 кв.м., 

находящ се в западната част на недвижим имот №000321, в землището на с. Априлово, 

община Горна Малина, с начин на трайно ползване - пасище, мера, десета категория, с обща 

площ 358.799 дка, находящ се в местността „Калъм Кория“; 

2. Част от покривно пространство, с площ от 95 кв.м., находящо се в югоизточния 

край на покрива на сградата на СОУ „Христо Ботев“, находяща се в с. Горна Малина, 

община Горна Малина, построена в парцел IX, в кв. 54 по регулационния план на с. Горна 

Малина, при граници и съседи: изток – улица, запад – парцел – Х, Детска градина, север – 

парцели III-399, IV-400, V-401, VIII и на юг – земеделска земя 

II. Възлага на кмета на община Горна Малина да предприеме необходимите действия 

за сключване на договори за наем за описаните имоти с „Цетин България" ЕАД, с ЕИК 

206149191, за срок от 5 /пет/ години.  
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-44/23.05.2022 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, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - 

няма, 1 отсъства – Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 49 

  

 1. Дава съгласие Община Горна Малина да придобие употребяван автомобил със 

задвижване 4Х4, на стойност до 4 200.00 лв. /четири хиляди и двеста лева/ без ДДС. 

2. Възлага на Кмета на община Горна Малина да предприеме необходимите действия 

за закупуване на употребяван автомобил с повишена проходимост, със следната техническа 

спецификация: 

 

Техническа характеристика  Минимални изисквания на Възложителя 

Автомобил Употребяван  

Вид на автомобила Лек автомобил 

Брой места Минимум 4 броя 

Брой цилиндри на двигателя Минимум 4 броя 

Управление на автомобила Ляво разположение на волана 

Колесна формула 2 броя оси; 

4 броя колела; 

Задвижване 4x4; 

Двигател  Минимален работен обем на двигателя 1 100 см
3
  

Скоростна кутия Механична 

Минимум 5 степенна  

Дължина Минимум 3600 мм. 

Ширина без странични огледала Минимум 1500 мм. 

Височина  Минимум 1600 мм 

Клирънс Минимум 170 мм. 

Други характеристики 

 

 

Предни дискови спирачки 

Сервоусилвател на волана 

Стандартна резервна гума 

 

3. Дава съгласие Община Горна Малина да предостави закупения употребяван 

автомобил със задвижване 4Х4 за нуждите на Районно управление – Елин Пелин. 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-39/23.05.2022 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. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост 

и чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Горна Малина с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се 

- няма, 1 не гласува – Вличка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 50 

 

Обявява за частна общинска собственост УПИ I – отреден „За търговия“, в кв. 56, 

по регулационния план на с. Долно Камарци, с площ от 252 кв.м., при граници: от север 

– улица, от запад – улица, от юг – улица и от изток – гаров площад, поради отпаднала 

необходимост. 
 

Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-40/23.05.2022 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. 8, ал. 10 от Закона за общинската 

собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредба 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 – Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 51 

 

 1. Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имотитe частна 

общинска собственост през 2022 год. 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 имотите, с които община Горна 

Малина има намерение да сключи разпоредителни сделки през 2022 г.“ в частта си за 

с.Горна Малина, да бъде включен УПИ III- 3, в кв. 31, с площ от 650 кв.м., по действащия 

регулационен план на село Горна Малина, одобрен със Заповед № АБ-137 от 04.06.1985 г., 

актуван с АОС № 3815 от 27.04.2022 г., без построените в него 2МЖ и МС. 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-41/23.05.2022 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. 8, ал. 10 от Закона за общинската 

собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредба 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 – Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 52 

 

 1. Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имотитe частна 

общинска собственост през 2022 год. 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 имотите, с които община Горна 

Малина има намерение да сключи разпоредителни сделки през 2022 г.“ в частта си за 

с.Долна Малина, да бъде включен УПИ I- общ., в кв. 29, с площ от 520 кв.м., по действащия 

регулационен план на село Долна Малина, одобрен със Заповед № АБ-296 от 31.08.1979 г., 

актуван с АОС № 3813 от 27.04.2022 г., без построените в него 3МЖ. 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-42/23.05.2022 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. 23 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 – Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 53 

 

 Допуска поправка на явна техническа грешка в приетата с Решение №13 по Протокол 

№1 от 25.2.2022 г. на Общински съвет – Горна Малина, Програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година, като в Приложение №7 към 

нея - ОПИСАНИЕ на имоти – частна общинска собственост, за които общината има 

намерение да сключи разпоредителни сделки през 2022 г. (продажби по чл. 8, ал. 9, т. 2 от 

Закона за общинската собственост), в частта за с. Априлово, в точка 9 се запише УПИ XI – 

детска градина, в кв. 29, с площ 2008 кв. м. 

 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По трета точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложени от Йонко Димитров – председател на комисията по 

култура, вероизповедание и младежки дейности, станалите разисквания, становище на 

постоянната комисия по култура, вероизповедание и младежки дейности,  на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 и чл. 26а, ал. 4 от Закона за 

народните читалища  с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – 

Величка Ангелова,  Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 54 

 

Общински съвет Горна Малина приема годишните отчети за осъществените 

читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2021  г. на Народни 

читалища, развиващи дейност на общината, както следва: 

-Народно читалище „Васил Левски – 1929“ с.Горна Малина; 

-Народно читалище „Елин Пелин – 1922“ с.Байлово; 

-Народно читалище „Съзнание – 1925“ с.Белопопци; 

-Народно читалище „Христо Ботев – 1919“ с.Долно Камарци; 

-Народно читалище „Пробуда – 1903“ с.Саранци; 

-Народно читалище „Просвета – 1918“ с.Макоцево; 

-Народно читалище „Светлина – 1927“ с.Априлово; 

-Народно читалище „Христо Г.Данов – 1922“ с.Стъргел; 

-Народно читалище „Възраждане-1922“ с.Негушево; 

-Народно читалище „Отец Паисий-1919“ с.Чеканчево; 

-Народно читалище „Христо Ботев-2010“ с.Горно Камарци; 

-Народно читалище „Паисий Хилендарски-1927“ с.Гайтанево; 

-Народно читалище „Васил Левски-1943“ с.Долно Малина; 

-Народно читалище „Никола К.Савов-1922“ с.Осойца; 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По трета точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложени от Йонко Димитров – председател на комисията по 

култура, вероизповедание и младежки дейности, станалите разисквания, становище на 

постоянната комисия по култура, вероизповедание и младежки дейности,  на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 и чл. 26а, ал. 4 от Закона за 

народните читалища  с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – 

Величка Ангелова,  Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 55 

 

Общински съвет Горна Малина приема годишния отчет за дейността на Сдружение 

„Читалищата в община Горна Малина – 2015“ с.Горна Малина през 2021 година. 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По четвърта точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-11/16.02.2022 г. от инж.Ангел Жиланов – 

кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия 

по образование, спортни дейности и туризъм,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 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 – Величка 

Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 56 

 

Общински съвет Горна Малина приема отчета за изпълнението на Общински план за 

развитие на туризма в община Горна Малина 2021 – 2023 през 2021 година. 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По пета точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 94.К-22/23.03.2022г. от  Татяна Тодорова – 

председател на комисията по социални дейности и здравеопазване, станалите разисквания, 

становище на постоянната комисия по социални дейности и здравеопазване,  на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния 

кодекс, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Величка Ангелова, 

Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 57 

 

1. Общински съвет Горна Малина отпуска еднократна финансова помощ в размер на 

една минимална заплата и половина  на Красимир Спасов Веселинов, от с.Априлово, за 

продължаване на лечението и провеждане на химиотерапия, както и закупуване на лекарства 

и санитарни материали. 

2. Допуска предварително изпълнение на взетото решение. 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По шеста точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 04.00-40/2/20.05.2022г. от  Иван Ников – 

председател на комисията по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване 

конфликт на интереси, изпълнение решенията на общинския съвет, обществен ред, 

предложения, молби и жалби на граждани, станалите разисквания, становище на 

постоянната комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване 

конфликт на интереси, изпълнение решенията на общинския съвет, обществен ред, 

предложения, молби и жалби на граждани,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, 

предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения, с 12 гласа - за, против - 

няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Величка Ангелова,  Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 58 

 

1. Определя за представител на община Горна Малина,  за участие в комисията за 

изработване на Областна здравна карта, лицето: 

- Румяна Христова Пейчева – външен експерт, тел. за контакти: 0887200031,  

     e-mail: rpeycheva@abv.bg ;  office@rppartners-bg.com 

2. Да се изготви заповед на Кмета на община Горна Малина и оригинал от тази  

заповед да се изпрати  в Министерство на здравеопазването. 

3.  Решението на Общински съвет Горна Малина да  се изпрати в Министерство на 

здравеопазването и Областна администрация на Софийска област. 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 

 

 

 

 

mailto:rpeycheva@abv.bg


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По шеста точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 04.00-49/1/20.05.2022г. от  Иван Ников – 

председател на комисията по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване 

конфликт на интереси, изпълнение решенията на общинския съвет, обществен ред, 

предложения, молби и жалби на граждани, станалите разисквания, становище на 

постоянната комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване 

конфликт на интереси, изпълнение решенията на общинския съвет, обществен ред, 

предложения, молби и жалби на граждани,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, 

предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 227б, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с 

12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Величка Ангелова, 

Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 59 

 

 1. Избира за представител на община Горна Малина,  за участие в комисията за 

изработване на Областна аптечна карта, лицето: 

- Румяна Христова Пейчева – външен експерт, тел. за контакти: 0887200031,  

     e-mail: rpeycheva@abv.bg ;  office@rppartners-bg.com 

 2. Да се изготви заповед на Кмета на община Горна Малина и оригинал от тази  

заповед да се изпрати  в Министерство на здравеопазването. 

 3. Решението на Общински съвет Горна Малина да  се изпрати в Министерство на 

здравеопазването и Областна администрация на Софийска област. 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 

 

 

 

mailto:rpeycheva@abv.bg


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По шеста точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-37/20.05.2022г. от  Иван Ников – председател 

на комисията по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт 

на интереси, изпълнение решенията на общинския съвет, обществен ред, предложения, 

молби и жалби на граждани, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по 

нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, 

изпълнение решенията на общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби на 

граждани,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 – Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 60 

 

I. В Глава Втора, в наименованието на Раздел III, думите „такси за детски 

градини“ се заличават. 

  

II. В разпоредбите на Глава Втора, Раздел III, се правят следните изменения: 

 

1. Чл. 21 се отменя. 

 

III. Промените в Наредбата за администриране такси и цени на услуги на 

територията на община Горна Малина влизат в сила от 01.04.2022 г. 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 3  от 27.05.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По шеста точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-43/23.05.2022г. от  Иван Ников – председател 

на комисията по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт 

на интереси, изпълнение решенията на общинския съвет, обществен ред, предложения, 

молби и жалби на граждани, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по 

нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, 

изпълнение решенията на общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби на 

граждани,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40 от Закона за 

концесиите, чл. 21 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-

икономическите елементи на концесията,  с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - 

няма, 1 отсъства – Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 61 

 

 Общински съвет Горна Малина приема Актуализиран план за действие за общинските 

концесии за 2022 година. 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА отсъства   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ Х   

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

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:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

Решението е влязло в законна сила на 23.06.2022г. 

 

          Подпис: ……………………… 

 


