
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По първа точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение във връзка с предложение № 61.00-38/2/05.07.2022 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. 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 13 гласа - за, против - няма, въздържали се 

- няма, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 62 

 

Приема актуална цена за услуга за ползване на сауна, находяща се на територията на 

Спортен комплекс „Горна Малина“, определена в т. 4.1. – такса за посещение на сауна до 1 

час, в размер на 18.00 лв. с ДДС.  
 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-50/07.07.2022 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. 7 от Закона за общинската 

собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина  с 13 гласа - за, против - 

няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 63 

 

1. Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 5 /пет/ 

години, обособена част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Горна 

Малина, представляващ: помещение /училищна лавка/, с площ от 62 кв.м., разположено в 

масивна сграда – кухненския блок на СОУ „Христо Ботев“ с. Горна Малина, с обща площ от 

335 кв.м., изградена в УПИ IX – за училище, в квартал 54 по регулационния план на с. Горна 

Малина, актуван с Акт за публична общинска собственост №46 от 12.10.1998 г., вписан в 

книгите за вписване от 02.07.2010 г., том IV, №55, вх.рег.№986, лист №7751, при Агенция по 

вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин, за търговска дейност. 

2. Определя начална месечна наемна цена в размер на 145.08 лв. /сто четиридесет и 

пет лева и осем 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.  

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-49/07.07.2022 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. 7 от Закона за общинската 

собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина  с 13 гласа - за, против - 

няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 64 

  

1. Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 5 /пет/ 

години, обособена част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. 

Априлово, представляващ: Помещение с площ от 15 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 от 08.07.1999 г.,  вписан в книгите за вписване от 25.01.2011 г., 

том I, №22, вх.рег.№32, лист №10054, при Агенция по вписванията – Служба по вписванията 

гр. Елин Пелин, за търговска дейност. 

2. Определя начална месечна наемна цена в размер на 44.55 лв. /четиридесет и четири 

лева и петдесет и пет 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.  
 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 04.00-29/1/22.06.2022 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. 44, 

ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, вр. чл. 80, ал. 2 от Правилника за организация и 

дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

чл. 8, ал. 1, чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост с 13 гласа - за, 

против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 65 

 

Общински съвет Горна Малина дава съгласие за включване на участък от 

общински път с номер SFO2234 с дължина на участъка 1,00 км. от границата между 

двете общини /Елин Пелин и Горна Малина/ до общински път SFO 2170 в с.Долна 

Малина, с наименование /III-105/ Елин Пелин – Петково – граница общ./Елин Пелин – 

Горна Малина/ - Долна Малина /SFO 2170/ в утвърдения списък на общинските пътища, 

като част от общинската пътна мрежа на територията на община Горна Малина. 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-47/14.06.2022 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. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 43, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина с 13 гласа - за, против - няма, 

въздържали се - няма, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 66 

 

I. Общински съвет Горна Малина дава съгласие да се продадат следните недвижими 

имоти – частна общинска собственост: 

1. УПИ Х-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, одобрен със Заповед 

№АБ-470/30.12.1982 г., с площ от 608 кв.м., при граници: от изток – край на регулацията, от 

запад – улица, от север УПИ IX-общ. и от юг – УПИ XI-общ. За имота е съставен Акт за 

частна общинска собственост №662 от 20.03.2002 г., вписан в книгите за вписване от 

27.04.2021 г., вх.рег.№979, акт №70, том IV, партида 49554, при Агенция по вписванията – 

Служба по вписванията гр. Елин Пелин.  

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 13 000.00 лв. /тринадесет хиляди 

лева/ без ДДС.  

2. УПИ ХI-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, одобрен със Заповед 

№АБ-470/30.12.1982 г., с площ от 608 кв.м., при граници: от изток – край на регулацията, от 

запад – улица, от север УПИ X-общ. и от юг – УПИ XII-общ. За имота е съставен Акт за 

частна общинска собственост №663 от 20.03.2002 г., вписан в книгите за вписване от 

28.04.2021 г., вх.рег.№1002, акт №91, том IV, партида 49577, при Агенция по вписванията – 

Служба по вписванията гр. Елин Пелин.  

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 13 000.00 лв. /тринадесет хиляди 

лева/ без ДДС.  

3. УПИ ХIII-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, одобрен със 

Заповед №АБ-470/30.12.1982 г., с площ от 615 кв.м., при граници: от изток – край на 

регулацията, от запад – улица, от север УПИ XII-общ. и от юг – УПИ XIV-общ. За имота е 

съставен Акт за частна общинска собственост №664/20.03.2002 г., вписан в книгите за 

вписване от 28.04.2021 г., вх.рег.№1003, акт №92, том IV, партида 49578, при Агенция по 

вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин. 

 Определя начална тръжна цена за продажба на имота 13 150.00 лв. /тринадесет 

хиляди сто и петдесет лева/ без ДДС.  

4. УПИ ХIV-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, одобрен със 

Заповед №АБ-470/30.12.1982 г., с площ от 636 кв.м., при граници: от изток – край на 

регулацията, от запад – улица, от север УПИ XIII-общ. и от юг – УПИ XV-общ. За имота е 

съставен Акт за частна общинска собственост №665/20.03.2002 г., вписан в книгите за 

вписване от 28.04.2021 г., вх.рег.№1004, акт №93, том IV, партида 49579, при Агенция по 

вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.  

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 13 600.00 лв. /тринадесет хиляди 

и шестстотин лева/ без ДДС.  

 

II. Продажбата на недвижимите имоти – частна общинска собственост да се 

осъществи чрез публичен търг с явно наддаване.  

 

III. Всички нормативно определени данъци и такси по сделката да се внесат от 

спечелилия търга. 



 

IV. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе тръжни процедури за 

описаните имоти и да сключи договори за покупко-продажба със спечелилите участници. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-41/1/12.07.2022 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. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и чл. 45 и чл. 44 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на община Горна Малина, Решение № 52 по протокол № 3 от 

27.05.2022 год. на ОбС Горна Малина, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 

Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 67 

 

 1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено право 

на строеж в размер на 19 500 лева / деветнадесет хиляди и петстотин лева/, без ДДС за УПИ 

I-общ., в кв.29, с площ от 520 кв.м., по регулационния план на с.Долна Малина, одобрен със 

Заповед № АБ – 296 от 31.08.1979 г. на Окръжен народен съвет – София, актуван с АОС № 

3813 от 27.04.2022 г. за частна общинска собственост. 

 2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да извърши процедура за 

продажба без търг и конкурс за УПИ I-общ. на наследниците на С. Н. С. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-40/1/12.07.2022 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. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и чл. 45 и чл. 44 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на община Горна Малина, Решение № 51 по протокол № 3 от 

27.05.2022 год. на ОбС Горна Малина, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 

Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 68 

 

 1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено право 

на строеж в размер на 25 000 лева / двадесет и пет  хиляди лева/, без ДДС за УПИ III -3, в 

кв.31, с площ от 650 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 № 3815 от 

27.04.2022 г. за частна общинска собственост. 

 2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да извърши процедура за 

продажба без търг и конкурс за УПИ III -3 на наследниците на Е. М. Е. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 94.С-30/2/12.07.2022 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 13 гласа - за, против - няма, въздържали се 

- няма, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 69 

 

 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.Осойца, да бъде включен ПИ № 702, в кв. 44а, с площ от 177 кв.м., попадащ в УПИ V – 

701, 702, целият с площ от 777 кв.м., по действащия регулационен план на село Осойца, 

одобрен със Заповед № 2439 от 1966 г. и изменен със Заповед № 240 от 12.07.2021 г., 

актуван с АОС № 3817 от 23.05.2022 г. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 94.00-41/1/12.07.2022 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 13 гласа - за, против - няма, въздържали се 

- няма, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 70 

 

 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.Априлово, да бъде включен УПИ I – общ., в кв. 45, с площ от 512 кв.м., по действащия 

регулационен план на село Априлово, одобрен със Заповед № 0-692 от 07.08.1968 г., актуван 

с АОС № 3816 от 23.05.2022 г. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-24/1/12.07.2022 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 13 гласа - за, против - няма, въздържали се 

- няма, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 71 

 

 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.Априлово, да бъде включен УПИ XII – здравен дом, в кв. 29, с площ от 1 130 кв.м., по 

действащия регулационен план на село Априлово, одобрен със Заповед № 0-692 от 

07.08.1968 г., актуван с АОС № 3811 от 10.02.2022 г., заедно с изградената в имота масивна 

двуетажна сграда. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 94.П-81/1/11.07.2022 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. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 43, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина с 13 гласа - за, против - няма, 

въздържали се - няма, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 72 

 

I. Общински съвет Горна Малина дава съгласие да се продадат следните недвижими 

имоти – частна общинска собственост: 

 

1. Незастроен УПИ IX-общ., в кв. 54, с площ от 600 кв.м. по действащия регулационен 

план на с. Априлово, одобрен със Заповед №69 от 16.03.2006 г., при граници и съседи: от 

север УПИ VIII-общ., от запад УПИ X-общ., от юг улица и от изток улица, актуван с АОС 

№1130 от 20.07.2006 г., вписан в книгите за вписване от 07.08.2006 г., том VIII, №86, при 

Агенция по вписванията - Служба по вписванията    гр. Елин Пелин. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 23 700.00 лв. /двадесет и три 

хиляди и седемстотин лева/ без ДДС. 

 

2. Незастроен УПИ X-общ., в кв. 54, с площ от 600 кв.м. по действащия регулационен 

план на с. Априлово, одобрен със Заповед №69 от 16.03.2006 г., при граници и съседи: от 

север УПИ IV-общ. и УПИ V-общ., от запад УПИ XI-общ., от юг улица и от изток УПИ VIII-

общ. и УПИ IX-общ., актуван с АОС №1131/20.07.2006 г., вписан в книгите за вписване от 

07.08.2006 г., том VIII, №87, при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Елин 

Пелин. 

Определя начална тръжна цена за продажба на имота 23 700.00 лв. /двадесет и три 

хиляди и седемстотин лева/ без ДДС. 

 

II. Продажбата на недвижимите имоти – частна общинска собственост да се 

осъществи чрез публичен търг с явно наддаване.  

 

III. Всички нормативно определени данъци и такси по сделката да се внесат от 

спечелилия търга. 

 

IV. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе тръжни процедури за 

шестте имота и да сключи договори за покупко-продажба със спечелилите участници. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По трета точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-48/30.06.2022 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. 23 и ал. 2, 

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

администрация, чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 3, ал. 1 

от ПМС 128 от 29.06.2017 г. с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 

Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 73 

 

На основание чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г., Общински 

съвет Горна Малина дава съгласие Кметът на Община Горна Малина да изпрати мотивирано 

предложение в МОН за включване в списъка на средищните детски градини и училища през 

учебната 2022/2023 г. на следните общински учебни институции: 

1. Детска градина " Вяра, Надежда, Любов", код по АДМИН 2303343, адрес: 

Горна Малина п.к. 2131, ул. „Двадесет и четвърта”, №7, Община Горна Малина, 

София област; 

2. Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий", код по АДМИН 2309200,  

адрес: с. Априлово п.к. 2128 ул. „Първа” № 32А община Горна Малина, София 

област; 

3. Средно училище „Христо Ботев" код по АДМИН 2309225, адрес: с. Горна 

Малина, п.к.  2131,  ул. „Двадесет и четвърта” №18 общ. Горна Малина, София 

област; 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По трета точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 29.01-18/1/30.06.2022 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. 23 и ал. 2, 

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

администрация, чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 

1 и чл. 2 и чл. 5 от ПМС 121 от 23.06.2017 г. за  приемане на критерии за определяне на 

защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното 

допълнително финансиране  с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 

Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 74 

 

Общински съвет Горна Малина дава съгласие Кметът на Община Горна Малина да 

направи мотивирано предложение в МОН на основание чл. 5, ал. 1 от ПМС № 121/23.06.2017 

г. за включване в списъка на Защитените детски градини и на защитените училища през 

учебната 2022/2023 г. на:  

Детска градина "Вяра, Надежда, Любов", код по АДМИН 2303343, адрес: с. Горна Малина 

п.к. 2131, ул. „Двадесет и четвърта”, № 7, Община Горна Малина, София област. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По трета точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 67.00-31/1/05.07.2022 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. 23 и ал. 2, 

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

администрация, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с ПМС 219 от 05.10.2017 г., чл. 68, ал. 

1, т. 2 с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 не участва в гласуването – 

Иванка Младенова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 75 

 

Общински съвет Горна Малина разрешава: 

1.  Сформиране на самостоятелни маломерни паралелки под минималния норматив през 

учебната 2022/2023 година в:  

Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Априлово: 

-  I клас – 10 ученици (по норматив минимум 16 ученици);    

- II клас – 11 ученици (по норматив минимум 16 ученици);   

- III клас – 8 ученици (по норматив минимум 16 ученици);    

- IV клас – 8 ученици     (по норматив минимум 16 ученици);            

- V клас –  11 ученици (по норматив минимум 18 ученици);  

- ІX клас – 15 ученици по  професия „Работник в хранително – вкусовата 

промишленост“, код 5410501, специалност „Хранително – вкусова промишленост“  

(по норматив минимум 18 ученици);   

- X клас –  16 ученици по професия „Работник в хранително – вкусовата 

промишленост“, код 5410501, специалност „Хранително – вкусова промишленост“ 

(по норматив минимум 18 ученици). 

СУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина: 

- I клас – 2 паралелки с общо 28 ученици; 

- II клас - 2 паралелки с общо 30 ученици; 

- III  клас – 3 паралелки с общо 49 ученици;  

- IV клас –  2 паралелки с общо 30 ученици;  

- VI клас –  2 паралелки с общо 30 ученици.  

2. Сформиране на самостоятелни маломерни групи за целодневна организация на 

учебния ден под минималния норматив през учебната 2022/2023 година в:  

СУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина: 

- I клас – 2 групи с общо 28 ученици; 

- II клас - 2 групи с общо 30 ученици; 

- III  клас – 3 групи с общо 49 ученици;  

- IV клас –  2 групи с общо 30 ученици.  

3. През учебната 2022/2023 година, община Горна Малина да дофинансира СУ „Христо 

Ботев”, с. Горна Малина и Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. 

Априлово с 22 928,40 лв. (Двадесет и две хиляди деветстотин двадесет и осем лева и 

40 ст.) съгласно приложената таблица. 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

  

По трета точка от дневния ред 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

След направеното предложение № 29.01-21/1/06.07.2022 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. 23 и ал. 2, 

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

администрация, съгласно наредба за финансирането на на институциите, приета с ПМС № 

219 от 05.10.2017 г. – Глава осма: Условия и ред за определяне на броя на паралелките и 

групите и броя на учениците и на децата в тях, чл. 55, чл. 56 и чл. 57а и Приложение № 7 с 

13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 76 

 

Общински съвет Горна Малина разрешава: 

1. Сформиране на смесена група през учебната 2022/2023 година в 

ДГ „Вяра, Надежда, Любов” – Горна Малина: 

- Филиал Долно Камарци – 17 деца  

 

2. Сформиране на групи с брой деца над допустимия по норматив максимум през 

учебната 2022/2023 година в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ДГ „Вяра, Надежда, Любов”, с. Горна Малина – основна сграда: 

- Детска ясла – 24 деца (по норматив от Приложение № 7 максимум 18 деца); 

- Първа група – 28 деца (по норматив максимум 22 деца); 

- Подготвителна задължителна  предучилищна  група 4 годишни деца – 23 деца (по 

норматив максимум 22 деца); 

- Подготвителна задължителна  предучилищна група А -  5 годишни деца – 23 деца 

(по норматив максимум 22 деца); 

- Подготвителна задължителна  предучилищна група Б -  5 годишни деца – 23 деца 

(по норматив максимум 22 деца); 

- Подготвителна задължителна  предучилищна група 6 годишни деца – 28 деца (по 

норматив максимум 22 деца). 

 

ДГ „Вяра, Надежда, Любов”, с. Горна Малина – филиал Априлово: 

- Смесена група – 2 – 6-годишни – 24 деца 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

  

По трета точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 67.00-27/1/05.07.2022 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. 6, т. 8 и ал. 2, 

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

администрация, чл. 315, ал. 3 от Закона за Предучилищно и училищно образование, във 

връзка  с мотивирано искане с вх.№ 67.00-27/29.06.2022 г. от Мая Маринова Димова – 

изп.д.директор на основно училище „Отец Паисий“ с.Долно Камарци с приложени 

протоколи и решение на Педагогическия и на Оществения съвет с 9 гласа - за, против - 2, 

въздържали се - 1, 1 не участва в гласуването, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 77 

 

1. Разрешава закриване на ОУ „Отец Паисий” – с. Долно Камарци, община Горна 

Малина, Софийска област с код по АДМИН: 2309389, поради намаляване броя на учениците 

от първи до седми клас на 13 (тринадесет), считано от 15 септември на учебната 2022/2023 г. 

2. Упълномощава Кмета на община Горна Малина да започне процедура за закриване 

на Основно училище „Отец Паисий” – с. Долно Камарци, община Горна Малина, Софийска 

област, съгласно чл. 312 и         чл. 315, ал. 3 от ЗПУО. 

3. Упълномощава Кмета на Община Горна Малина, след получаване на заповед от 

Министъра на образованието и науката за закриване на училището в Долно Камарци, да се 

разпорежда с освободеното недвижимо и движимо имущество на училището, съгласно 

разпоредбите на Закона за общинската собственост и чл. 305 от Закона за предучилищното и 

училищното образование.                                                                                                                                                                                                                    

4. Препис от решението да се изпрати на кмета на община Горна Малина, на 

началника на РУО София област, за изготвяне на становище и на директора на ОУ „Отец 

Паисий” – с. Долно Камарци за сведение и изпълнение. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По четвърта точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 26.00-131/1/05.07.2022г. от  инж.Ангел Жиланов – 

кмет на общината, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по социални 

дейности и здравеопазване,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, предложение 

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

чл. 2, т. 3, чл. 5 и чл. 8 от Правилата за реда и начина за отпускане на еднократна помощ с 

решение на Общинския съвет, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 

Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 78 

 

1. Общински съвет Горна Малина отпуска еднократна финансова помощ в размер на 710 

лв. (седемстотин и десет лева) на А. С. И. – ученичка в СУ „Христо Ботев” – Горна 

Малина, с постоянен и настоящ адрес в Горна Малина – Първо място на Държавното 

първенство по художествена гимнастика през 2021 г. и принос за имиджа на 

общината и на СКХГ „Теа Спорт 2018” – Горна Малина като клуб с високи резултати 

във Федерацията по художествена гимнастика 

2. Общински съвет Горна Малина отпуска еднократна финансова помощ в размер на 710 

лв. (седемстотин и десет лева) на С. М. Д. – ученичка в СУ „Христо Ботев” – Горна 

Малина, с постоянен и настоящ адрес в Горна Малина – Първо място на Държавното 

първенство по художествена гимнастика през 2021 и 2022 г. и принос за имиджа на 

общината и на СКХГ „Теа Спорт 2018” – Горна Малина като клуб с високи резултати 

във Федерацията по художествена гимнастика. 

Средствата да бъдат изплатени от касата на общинската администрация и  да бъдат 

отчетени  по параграф 42-14   „Други помощи  по решение  на Общинския съвет"  в  

дейност 122 „Общинска администрация". 

Кметът на общината да издаде заповед за изплащане на сумите по решение 1. - На 

майката П. Ц. И. и по решение 2. -  на  майката Я. М. М. -   законни представители на децата. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По четвърта точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 94.Р-25/30.06.2022г. 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, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - 

няма, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 79 

 

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

една минимална заплата и половина  на Р. А. П., от с.Чеканчево, за покриване на разходи,  

нанесени от пожар по къщата му в с.Чеканчево. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По четвърта точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 03.00-5/11/05.07.2022г. от  инж.Ангел Жиланов – 

кмет на общината, 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, с 13 гласа - 

за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 80 

 

Общински съвет Горна Малина отлага прекратяването на предоставянето на социална 

услуга „Асистентска подкрепа“ на територията на община Горна Малина. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По четвърта точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 94.Е-62/14.07.2022 г. 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,  чл. 2, т. 1, чл. 4 и чл. 7 от Правилата за реда и 

начина за отпускане на еднократна помощ с решение на Общинския съвет, с 13 гласа - за, 

против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 81 

 

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

една и половина минимална работна заплата на Е. И. П. от с.Долно Камарци,  за провеждане 

на лечение и закупуване на лекарства.  

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 15.07.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По пета точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-51/13.07.2022 г. от  инж.Ангел Жиланов – 

кмет на общината, 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. 76, ал. 3 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 15, ал. 1, чл. 18а, чл. 26 и чл. 28 от Закона 

за нормативните актове, с 11 гласа - за, против - 1, въздържали се - 1, Общинският съвет 

прие 

 

РЕШЕНИЕ № 82 

 

 1. Отлага разглеждането на промяната на Наредбата за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги в община Горна Малина за следващо 

заседание. 

 
Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ Х   

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА Х   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ  Х  

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ Х   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ   Х 

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА 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 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 10.08.2022г. 

 

         

 

 

 


