
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По първа точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение във връзка с предложение № 61.00-67/14.10.2022 г. от 

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

данъчна политика и бюджет и на основание чл. 44, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, 

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

администрация във връзка с чл. 124 от Закона за публичните финанси,  с 12 гласа - за, против 

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

 

РЕШЕНИЕ № 94 

 

 1. Да отпаднат от списъка за капиталовите разходи следните обекти: 

Функция 6, Дейност 623 Чистота, § 52-04 Транспортни средства 

- Обект „Доставка на комбиниран багер“ – 95 000 лв.; 

- Обект „Доставка на товарен автомобил до 12 т.“ – 51 810 лв. 

Средствата за закупуване на тези транспортни средства, ще бъдат осигурени от 

РИОСВ от сумата за отчисленията. 

 

Функция 3, Дейност 311 Детски градини, § 51-00 

- Обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ“Вяра, Надежда и Любов“ 

Горна Малина“ – собствени средства 

Било 46 300 лв., става 0 лв., разлика /-/ 46 300 лв. 

- Обект „Пристрояване на ДГ“Вяра, Надежда и Любов Горна Малина – ППР“ – 

собствени средства 

Било 60 000 лв., става 22 500 лв., разлика /-/ 38 500 лв. 

Средствата от отпадналите и намалени обекти в размер на 231 610 лв. да бъдат 

пренасочени за спешни и неотложни текущи ремонти и за почистване на речните корита, 

както следва:  

- Дейност 603, § 10-30 – 51 810 лв. за текущ ремонт на ВиК мрежата; 

- Дейност 122, § 10-30 – 84 800 лв. за спешен ремонт на сграда кметство и читалище 

с.Гайтанево, поради паднала стена; 

- Дейност 283, § 10-20 – 95 000 лв. за спешно почистване на речните корита в 

границите на населените места. 

2. Думите „проектиране и изграждане“ в обект „Проектиране и изграждане на 

административна сграда кметство Гайтанево“ да бъдат променени на „Основен ремонт“. 

3. Обект „Изграждане на водоземно съоръжение в землището на с.Чеканчево“, 

функция 6, дейност 603, § 51-00 – 40 000 лв. целеви да се промени на обект „Реконструкция 

и преустройство на двуетажна масивна сграда – кметство Чеканчево“, функция 1, дейност 

122, § 51-00 – 40 000 лв. целеви. 

4. Добавяне на нов 

Функция 5, дейност 524, § 52-05 – 7 140 лв. – собствени средства. Обект „Доставка на 

2 бр. двойни хладилници за нуждите на Домашен социален патронаж“. 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По първа точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение във връзка с предложение № 61.00-64/12.10.2022 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. 6 и ал. 2, предложение четвърто, 

чл. 27, ал. 3-5, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39  от Закона за публичните финанси,  във връзка с 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., ПМС № 

31/17.03.2022 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г. и Наредбата 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на общината, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – 

Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 95 

 

1. Дава съгласие, кметът на общината, по реда на чл. 55 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 година да направи предложение до министъра на 

финансите за трансформиране на целева субсидия за текущ ремонт на улична мрежа, в 

размер на 241 500 лв., съгласно Приложение № 1. Сумата е отразена по бюджета като резерв 

в § 00-98, дейност 998 – 241 500 лв. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По първа точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение във връзка с предложение № 61.00-65/12.10.2022 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. 6 и ал. 2, предложение четвърто, 

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

чл. 89 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г., изм.ДВ бр. 52/2022 г. в сила от 

01.07.2022 г. и писмо ФО-67 от 23.09.2022 г.,  с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - 

няма, един отсъства – Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 96 

 

Общински съвет Горна Малина определя сумата от 159 077 лв. да бъде разпределена, 

както следва: 

- За текущ ремонт на Здравна служба Горна Малина – 130 000 лв.; 

- За закупуване и монтиране на 6 бр. Термален дисплей за измерване на телесната 

температура и разпознаване на лица за нуждите на Общинска администрация, 

СУ“Христо Ботев“ Горна Малина, ОбУ „Св.Св. Кирил и Методии“ Априлово и 

ДГ“Вяра, Надежда и любов“ Горна Малина + филиалите – 18 000 лв.; 

- За дезинфектанти и бързи антигенни тестове – 11 077 лв. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По първа точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение във връзка с предложение № 61.00-63/12.10.2022 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. 6 и ал. 2, предложение четвърто, 

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

чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 83, ал. 2 от Закона публичните финанси,  с 12 гласа - за, против - няма, 

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

 

РЕШЕНИЕ № 97 

 

 Одобрява и приема актуализирана бюджетна прогноза на етап 2 на община Горна 

Малина за периода 2023 – 2025 година, в частта за местни дейности. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 94.М-163/1/14.10.2022 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. 11 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията,   с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Величка 

Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 98 

 

 1. Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за застрояване 

(ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 03705.43.5, м. „Ясака” в землището на с. 

Белопопци, община Горна Малина. Ведно с проекта на ПУП-ПЗ да се изработят и 

процедират план-схеми по реда на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ електрозахранване, водоснабдяване, 

канализация и комуникационно-транспортен достъп; 

 2. С настоящото решение Общински съвет – Горна Малина утвърждава приложеното 

задание по реда на чл.125 от ЗУТ за „Вилно строителство“; 

 3. Изработването и съгласуването на ПУП-ПЗ следва да бъде възложено от М. Н. Н., 

изцяло за негова сметка при спазване изискванията на Общия устройствен план на община 

Горна Малина, действащата нормативна уредба и съгласувателни процедури. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 26.00-165/1/14.10.2022 г. от инж.Ангел Жиланов – 

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

по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция,  на основание чл. 21, 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6  от Закона за устройство 

на територията  с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства Величка 

Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 99 

  

1. Дава съгласие да бъде изменена уличната регулация по действащия регулационен и 

кадастрален  план на с. Саранци, като се промени широчината на улица о.т. 48 – о.т. 47 – о.т. 

114 в обхвата на кв. 27, с. Саранци, община Горна Малина по съществуващи имотни граници 

и съществуващо положение; 

2. Проект за изменение на  подробния устройствен план да бъде разрешен по реда на 

чл. 135, ал. 3 от ЗУТ при спазване на всички изисквания на действащите нормативни актове 

по устройство на територията и при осигуряване достъп от улица до всички урегулирани 

поземлени имоти; 

3. Проект за изменение на  подробния устройствен план да бъде одобрен, само при 

съгласие на всички засегнати собственици на поземлени имоти и заинтересувани лица по 

чл.131 от ЗУТ. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 94.Д-16/3/14.10.2022 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. 11 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства Величка 

Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 100 

 

1. Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-

ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 03705.43.282, м. „Ясака” в землището на с. 

Белопопци, община Горна Малина. Ведно с проекта на ПУП-ПЗ да се изработят и 

процедират план-схеми по реда на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ електрозахранване, водоснабдяване, 

канализация и комуникационно-транспортен достъп; 

2. С настоящото решение Общински съвет – Горна Малина утвърждава приложеното 

задание по реда на чл.125 от ЗУТ за „Вилно строителство“; 

3. Изработването и съгласуването на ПУП-ПЗ следва да бъде възложено от Д.С. М., 

изцяло за негова сметка при спазване изискванията на Общия устройствен план на община 

Горна Малина, действащата нормативна уредба и съгласувателни процедури. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 94.Н-101/1/14.10.2022 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. 11 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, във връзка с чл. 59, ал. 1 от същия закон с 11 гласа - за, против - няма, 

въздържали се - няма, един не участва в гласуването – Николай Стоилов, един отсъства – 

Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 101 

 

1. Разрешава изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-

ПП) за 226 кв.м. - част от ПИ с идентификатор 03705.24.86 по КККР на с. Белопопци, 

община Горна Малина за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 

03705.24.84 по КККР на с. Белопопци, община Горна Малина; 

2. С настоящото решение Общински съвет – Горна Малина утвърждава приложеното 

задание по реда на чл.125 от ЗУТ; 

3. Изработването и съгласуването на ПУП-ПП следва да бъде възложено от Н. А. С., 

изцяло за негова сметка при спазване изискванията на Общия устройствен план на община 

Горна Малина, действащата нормативна уредба и съгласувателни процедури. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 94.Б-54/1/14.10.2022 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. 11 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Величка 

Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 102 

 

1. Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-

ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 03705.43.281, м. „Ясака” в землището на с. 

Белопопци, община Горна Малина. Ведно с проекта на ПУП-ПЗ да се изработят и 

процедират план-схеми по реда на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ електрозахранване, водоснабдяване, 

канализация и комуникационно-транспортен достъп; 

2. С настоящото решение Общински съвет – Горна Малина утвърждава приложеното 

задание по реда на чл.125 от ЗУТ за „Вилно строителство“; 

3. Изработването и съгласуването на ПУП-ПЗ следва да бъде възложено от Б. Б. Р. и М. 

Г. Б.-Р., изцяло за тяхна сметка при спазване изискванията на Общия устройствен план на 

община Горна Малина, действащата нормативна уредба и съгласувателни процедури. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 94.К-42/2/14.10.2022 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. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния 

регистър, във връзка с чл. 52, т. 3 от същия закон, с 9 гласа - за, против - няма, въздържали се 

- 3, един отсъства – Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 103 

 

 Общински съвет - Горна Малина отказва да даде съгласие за изменение на 

Кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Горно Камарци, община Горна Малина в 

обхвата на Поземлен имот с идентификатор 16794.13.295 - имот публична общинска 

собстеност, вид територия: Земеделска, категория: 8, НТП: За селскостопански, горски, 

ведомствен път, площ 2353 кв. м, стар номер 000295 по искане вх. № 94.К-42/05.07.2022 г. от 

К. Х. Х. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-68/14.10.2022 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, т. 12 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, 

чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 

имущество на община Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 

не участва в гласуването – Милена Иванова, един отсъства – Величка Ангелова, Общинският 

съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 104 

 

Изменя Програмата за управление и разпореждане е общинско имущество за 2022 г. 

на община Горна Малина, като допълва в Раздел II. Приложение № 5 „Описание на 

общинските имоти, които общината има намерение да предложи за отдаване под наем през 

2022 г.“, в частта за       с. Горна Малина, с помещение (училищна лавка), с площ от 12 кв.м., 

разположено на първия етаж в масивна сграда на три етажа – СОУ „Христо Ботев“ с. Горна 

Малина, със застроена площ от 510 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. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-57/30.08.2022 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. 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 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - 1, един отсъства – Величка 

Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 105 

 
Общински съвет Горна Малина приема Актуализиран план за действие за общинските 

концесии за 2022 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

                                          

 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По втора точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-55/30.08.2022 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, чл. 43, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, с 9 гласа - за, против - 1, 

въздържали се - 1, двама отсъстват – Величка Ангелова и Йонко Димитров, Общинският 

съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 106 

 

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

имоти – частна общинска собственост в землището на с. Долна Малина:  

 

 
ИМОТ Площ на ПИ (кв.м.) 

1. УПИ I отреден за ППСОВ, кв. 4 5 350 

2. УПИ I - 78, кв. 2 10 000 

3. УПИ II - 78, кв. 2 10 000 

4. УПИ III - 78, кв. 2 13 510 

5. УПИ IV - 78, кв. 2 10 000 

6. УПИ V - 78, кв. 2 10 000 

7. УПИ I - 78, кв. 3 10 000 

8. УПИ II - 78, кв. 3 13 280 

9. УПИ III - 78, кв. 3 15 000 

10. УПИ IV - 78, кв. 3 15 000 

11. УПИ V - 78, кв. 3 10 000 

12. УПИ VI - 78, кв. 3 10 000 

 ОБЩО ВСИЧКИ 132 140 кв.м. 

 

Определя за начална тръжна цена за продажба анблок на дванадесетте имота, в размер 

на 2 631 084.00 лв. /два милиона шестстотин тридесет и една хиляди и осемдесет и 

четири лева/ без ДДС.  
II. Продажбата на недвижимите имоти – частна общинска собственост, с оглед 

предназначението им да се осъществи анблок, чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

спечелилия търга. 

 IV. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе една тръжна 

процедура анблок за дванадесетте имота и да сключи договор за покупко-продажба със 

спечелилия участник. 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По трета точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-61/28.09.2022 г. от  инж.Ангел Жиланов – 

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

по социални дейности и здравеопазване,  на основание чл. 44, ал. 1, 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,  чл. 80 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с 

изискванията за кандидатстване по Програма за храни и основно материално подпомагане 

2021 – 2027 г., по процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един 

отсъства – Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 107 

 

 1. Общински съвет Горна Малина дава съгласие община Горна Малина да 

кандидатства по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., по 

процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 

„Топъл обяд“  за 104 лица. 

 2. Възлага на кмета на община Горна Малина да осъществи всички необходими 

действия за подготовката, кандидатстването и реализирането на проектното предложение по 

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., по процедура за 

директно представяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл 

обяд“. 

 3. Определя дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност по 

смисъла на Закона за публичните финанси, считано от датата на подписване на АДБФП, в 

случай на одобрение на подаденото проектно предложение. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По трета точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 94.П-112/21.09.2022 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 12 гласа - за, 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ № 108 

 

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

една минимална работна заплата на П. Н. С. от с.Долна Малина,  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 15.11.2022г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По трета точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 94.М-139/10.08.2022 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 11 гласа - за, 

против - няма, въздържали се - няма, един не участва – Милена Иванова, един отсъства – 

Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 109 

 

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

една минимална работна заплата на М. И. А. от с.Саранци,  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 15.11.2022г. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По трета точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 94.Р-32/15.08.2022 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 12 гласа - за, 

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

прие 

 

РЕШЕНИЕ № 110 

 

 1. Общински съвет Горна Малина отказва отпускане на  еднократна финансова помощ 

на Р.В. С. от с.Априлово.  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По четвърта точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-66/12.10.2022 г. от  инж.Ангел Жиланов – 

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

по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната 

среда,  на основание чл. 44, ал. 1, т. 8;  чл. 21, ал. 1, т. 11, т. 23 и  ал. 2, предложение 

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

чл. 4, ал. 2 и ал. 8, т. 1 от Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организация на движението по 

пътищата, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Величка 

Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 111 

 

 1. Да се ограничи скоростта на движение на МПС от 50 км/час на 40 км/час за всички 

улици на територията на следните населени места: Априлово, Гайтанево, Горно Камарци, 

Макоцево, Негушево, Осойца, Стъргел и Чеканчево. 

 2. Да се поставят съответните пътни знаци за ограничаване на скоростта и табели за 

указване на периметъра на тяхното действие. 

 3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите последващи 

действия. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По четвърта точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 66.00-42/1/06.10.2022 г. от  инж.Ангел Жиланов – 

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

по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната 

среда,  на основание чл. 44, ал. 1;  чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13 и  ал. 2, предложение четвърто, чл. 

27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 80, ал. 2 от 

Правилника за организацията 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 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Величка 

Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 112 

 

 Общински съвет Горна Малина дава съгласие, кметът на община Горна Малина да 

възложи определяне на местоположението и изграждане върху пътното платно за движение 

по улица между о.т.52 и о.т.4 /при входа на село Макоцево/ - публична общинска 

собственост, на средства за ограничаване на скоростта – изпъкнала, изкуствена напречна 

неравност с кръгъл профил /схема 1А/, съгласно приложение № 2 от Наредба № РД-02-20-10 

от 05.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху пътното платно за 

движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на 

движение и изискванията към тях при следните условия: 

1. Да се спазват всички изисквания на действащата нормативна уредба; 

 2. Поставянето на ограничителите на скоростта да се съгласува с КАТ – пътна 

полиция при ОДМВР; 

 3. Да не се увреждат имоти и съоръжения – общинска собственост; 

 4. Да не се създават ограничения в ползването и собствеността на имоти, частна 

собственост. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 6  от 21.10.2022г. 

на ОбС Горна Малина  

 По пета точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

1. Предложение № 61.00-62/29.09.2022г. от г-н Иван Ников – председател на 

Общински съвет Горна Малина, относно: отчет за дейността на общински съвет Горна 

Малина и неговите комисии за периода 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. 
Становището на комисията е с 5 гласа – за. 

Изказвания не бяха направени. 

 

След направеното предложение № 61.00-62/29.09.2022 г. от  г-н Иван Ников – 

председател на ОбС, 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. 27, ал. 6 и 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. 13, ал. 1, т. 14 от Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един 

отсъства – Величка Ангелова, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 113 

 

 1. Общински съвет Горна Малина приема отчет за дейността на общинския съвет 

Горна Малина и неговите комисии за периода 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина 

 

 

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2022г. 

 

          

 

 


