
 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

 

Препис-извлечение  от 

протокол №  4 от 26.11.2019 г. 

на ОбС Горна Малина 

 

 …………………….………………………………………………………………………   

По  втора  точка  от  дневния  ред: 

 

След направените предложения и проведеното гласуване, на основание чл. 21, 

ал.1, т.1, чл.27, ал.3 и ал.4 от ЗМСМА, с 13 гласа – за, против-няма, въздържали се- 

няма, Общинският съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ №13 

 

Създава временна комисия, която да организира и проведе избора на 

председател на Общински съвет Горна Малина в състав: 

Председател: Димитър Нарлийски 

Членове:        Първолетка Янакиева  

                        Величка Ангелова   

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:.......................... 

                                                                                                                        /подпис/ 

 

Решението е влязло  

в законна сила 

на 27.12.2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

 

Препис-извлечение  от 

протокол №  4 от 26.11.2019 г. 

на ОбС Горна Малина 

 

 …………………….………………………………………………………………………   

По  втора  точка  от  дневния  ред: 

 

След направеното предложение по заявление № 94.З-19/21.11.2019 г. подадено от  

Зорка Иванова Георгиева,  проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и 

чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 44, 

ал.1 от ЗМСМА, 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет 

прие: 

 

РЕШЕНИЕ №14 

Молбата за отпускане на еднократна помощ за покриване на щети при възникнал 

пожар в с.Осоица   с вх.№ 94.З-19/21.11.2019 г. от Зорка Иванова Георгиева ще бъде 

разгледана на следващо заседание на Общински съвет Горна Малина , след изясняване 

на обстоятелствата. 

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 X   

9 МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА Х   

10 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ Х   

11 ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА Х   

12 СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ Х   

13 ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА Х   

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:.......................... 

                                                                                                                        /подпис/ 

 

Решението е влязло  

в законна сила 

на 27.12.2019 г.  

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

 

Препис-извлечение  от 

протокол №  4 от 26.11.2019 г. 

на ОбС Горна Малина 

 

 …………………….………………………………………………………………………   

По  втора  точка  от  дневния  ред: 

След направеното предложение №61.00-66/2019 г. от инж.Ангел Жиланов  –кмет на 

община Горна Малина, и проведено гласуване и на основание  – чл.21, ал.1, т.24, чл.27 ал.4 

и ал.5 ,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 26а, ал. 1 

и ал.2 от Закона за народните читалища, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 

Общинският съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ №15 

 

Общински съвет Горна Малина приема предложената в приложение 1. 

Програма за развитие на читалищната дейност в Община Горна Малина през 2020 

година, която при необходимост може да бъде променяна и/или допълвана по реда, по 

който е приета, заедно с Културния календар за 2020 г. на Община 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 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 X   

9 МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА Х   

10 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ Х   

11 ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА Х   

12 СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ Х   

13 ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА Х   

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:.......................... 

                                                                                                                        /подпис/ 

 

Решението е влязло  

в законна сила 

на 27.12.2019 г.  

                                                                              подпис: 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 26.11.2019 г. 

на ОбС Горна Малина 

 

 …………………….………………………………………………………………………   

По  втора  точка  от  дневния  ред: 

 

След направеното предложение 91.00-138/1//22.11.2019 г.
 

от инж.Ангел 

Жиланов –кмет на община Горна Малина, и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 27, ал. 

4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1, 

т.6 от Закона за социално подпомагане, вр. чл. 36, ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане и  във връзка с чл. 36в, ал. 3 от същия Правилник и 

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 

Общинският съвет прие: 

 

                                                     РЕШЕНИЕ №16 

 

1. Да се предприемат действия  по увеличаване капацитета на социалната  

услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ Горна Малина, като от 20 

места станат 30 места, считано от 01.01.2020 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Горна Малина да изпрати Решението на  

ОбС Горна Малина до Директора на ДСП – Елин Пелин за изразяване на становище и 

изпращане на необходимите документи съгласно ППЗСП до директора на Регионална 

дирекция “Социално подпомагане”  София-област за изготвяне на предложение до 

Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 36в, ал.1 

от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. 

 

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 X   

9 МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА Х   

10 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ Х   

11 ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА Х   

12 СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ Х   

13 ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА Х   

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:.......................... 

                                                                                                                        /подпис/ 

 

Решението е влязло  

в законна сила 

на 27.12.2019 г.  

                                                                                       /подпис/ 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 26.11.2019 г. 

на ОбС Горна Малина 

 

 …………………….………………………………………………………………………   

По  втора  точка  от  дневния  ред: 

 

След направеното предложение 61.00-67/25.11.2019 г. от инж.Ангел Жиланов –

кмет на община Горна Малина, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и във връзка с §2, ал.1 от ЗР но Закона за 

изменение на ЗМСМА/ДВ, БР.79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г./и във връзка с 

§153от ПЗР на закона за изменение и допълнение на Изборният кодек/изм. И доп., ДВ 

бр.21 от 12.03.2019 г. в сила от 12.03.2019 г./ с, с 13 гласа - за, против - няма, 

въздържали се - няма, Общинският съвет прие: 

 

                                                     РЕШЕНИЕ №17 

 

Определя следните пълномощия на кметските наместници на населените 

места в община Горна Малина: 

1. Изпълняват бюджета на общината в частта му за населеното място. 

2. Организират провеждането на благоустройствени, комунални и други 

мероприятия. 

3. Отговарят за стопанисването на обекти общинска собственост, намиращи се на 

територията на населеното място. 

4. Предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и 

организира охраната на полските имоти. 

5. Изпълняват функциите на длъжностни лица по Закона за гражданската 

регистрация, водят регистрите на населението и за гражданско състояние, издават 

удостоверения въз основа на тях.  

6. Извършват и посредничат при извършване на административни услуги на 

физически и юридически лица. 

7. Осигуряват спазването на обществения ред в населеното място, като имат 

правомощия по чл.70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на 

вътрешните работи, на съответната територия на населеното място до 

пристигане на полицейския орган. 

8. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии. 

9. Представляват населеното място пред населението, пред обществени и 

политически организации и пред други населени места. 

10. Организират изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на 

общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място. 

11. Изпълняват нотариални функции, изрично посочени в чл.83 от Закона за 

нотариусите и нотариалната дейност. 

12. Връчват документи, изпращани от компетентен съд, прокуратура, община и 

други държавни органи съгласно изискванията на действащото законодателство. 

13. Участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. 

14. Представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от 

общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии, 

касаещи населеното място. 

15. Подпомагат събирането от населението на дължимите данъци и такси по Закона 

за местните данъци и такси. 

16. Изпълняват заповеди и дейности възложени им от кмета на общината. 

17. Подписват протоколите за извършената работа по зимно поддържане и 

снегопочистване в участъка от IV-класна пътна мрежа в границите на съответното 

населено място. 



18. Притежават всички права, задължения и функции, които съгласно действащото 

законодателство са възложени на органите на изпълнителната власт на 

територията на съответното населено място. 

 

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 X   

9 МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА Х   

10 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ Х   

11 ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА Х   

12 СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ Х   

13 ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА Х   

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:.......................... 

                                                                                                                        /подпис/ 

 

Решението е влязло  

в законна сила 

на 27.12.2019 г.  

                                                                                       /подпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 26.11.2019 г. 

на ОбС Горна Малина 

 

 …………………….………………………………………………………………………   

По  втора  точка  от  дневния  ред: 

След направеното предложение 61.00-68/25.11.2019 г.
 
от инж.Ангел Жиланов –

кмет на община Горна Малина и направено предложение от Иванка Младенова –

общински съветник , и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от ЗОС, във вр. с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 8 гласа 

- за, против - няма, 5 гласа-въздържали се ,  Общинският съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ №18 

 

Общински съвет Горна Малина одобрява оценки, съставени от лицензиран оценител, 

за следните имоти: 

-  Незастроен УПИ ХV-87, в кв. 8, с площ от 580 кв.м  по действащия регулационен 

план на село Чеканчево, одобрен със Заповед № АБ-473 от 04.10.1982 г., актуван с 

АОС № 3 360 от 08.05.2018 г., вписан в книгите за вписване от 28.05.2018 г., том IV, 

дело №, при Агенция по вписванията – Служба по вписванията  гр. Елин Пелин при 

начална тръжна цена в размер на 20 543.60 лв с ДДС /16434.88 лв без ДДС/, 

- Незастроен УПИ VIII, в кв. 34, с площ от 963 кв.м  по действащия регулационен план 

на село Байлово, одобрен със Заповед № АБ-471 от 30.12.1982 г., изменен със Заповед 

№ 66 от 15.03.1999 г. актуван с АОС № 3 367 от 21.05.2018 г., вписан в книгите за 

вписване от 28.05.2018 г., том IV, дело №, при Агенция по вписванията – Служба по 

вписванията  гр. Елин Пелин при начална тръжна цена в размер на 29198.40 лв. с ДДС 

/23358.72 лв. без ДДС/. 

- Незастроен УПИ ХV, в кв. 28, с площ от 840 кв.м  по действащия регулационен план 

на село Долна Малина, одобрен със Заповед № АБ 296 от 31.08.1979 г., актуван с АОС 

№ 3 364 от 21.05.2018 г., вписан в книгите за вписване от 28.05.2018 г., том IV, дело 

№, при Агенция по вписванията – Служба по вписванията  гр. Елин Пелин при начална 

тръжна цена в размер на 28 644 лв. с ДДС /22 915.20 лв. без ДДС/. 

- Незастроен УПИ V, в кв. 42, с площ от 700 кв.м  по действащия регулационен план на 

село Байлово, одобрен със Заповед № АБ-471 от 30.12.1982 г., изменен със Заповед № 

851 от 07.12.1988 г. актуван с АОС № 3 369 от 21.05.2018 г., вписан в книгите за 

вписване от 28.05.2018 г., том IV, дело №, при Агенция по вписванията – Служба по 

вписванията  гр. Елин Пелин при начална тръжна цена в размер на 21 252 лв. с ДДС 

/17 001.60 лв без ДДС/ 

 

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе нови тръжни процедури 

за четирите имота като минималните тръжни цени представляват новите оценки 

по т. 1 и да сключи договори с участниците, класирани на първо място. 

 

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 X   

9 МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА   Х 

10 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ Х   

11 ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА Х   

12 СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ   Х 

13 ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА Х   

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:.......................... 

                                                                                                                        /подпис/ 

 

Решението е влязло  

в законна сила 

на 27.12.2019 г.  

                                                                                       /подпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 4  от 26.11.2019 г. 

на ОбС Горна Малина 

 

 …………………….………………………………………………………………………   

По  втора  точка  от  дневния  ред: 

След направеното предложение 61.00-69/25.11.2019 г.
 
от инж.Ангел Жиланов –кмет 

на община Горна Малина, и чл. 44, ал. 1 вр. чл. 21, ал. 1 т. 8 ЗМСМА вр. чл. 80 от 

Правилника за организацията и дейността на ОбС и чл.21, ал. 1, т. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 25, ал.1 и ал.2, 

т.2 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, 

издадена от МОСВ, с 11 гласа - за, против - няма, 2 гласа- въздържали се ,  Общинският 

съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ №19 

 

Общински съвет Горна Малина упълномощава кмета на община Горна Малина 

да подготви и подаде заявление до директора на РИОСВ – София с искане за 

освобождаване и превеждане на средства от отчисленията обратно в банковата 

бюджетна сметка на Община Горна Малина за изпълнение на целите по чл.31, ал.1, 

т.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл.8, ал.1 от Наредба за разделно 

събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275/06.12.2013г.  Исканата за 

възстановяване сума е в размер до 44 260,80 лв. с ДДС (четиридесет и четири хиляди 

двеста и шестдесет лева и 80ст.), представляваща част от натрупаните от Община 

Горна Малина средства по реда на чл.64 от ЗУО в банковата сметка за чужди 

средства на РИОСВ – София за закупуването на: 

 Мулчер и мини багер за поддържане на територията на РДНО – Горна 

Малина, на обща стойност до 80 000 лв. 

 Видео-наблюдение съгласно изискванията на чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 

2019 г., в сила от 15.10.2019 г.) от ЗУО, на стойност до 30 000 лв. 

 Основен ремонт на електронна везна на РДНО- Горна Малина, на 

стойност до 8 000 лв. 

Горепосочените средства следва да бъдат осигурени, съгласно договореното дялово 

разпределение между община Горна Малина и община Елин Пелин в размер съответно 

на 20,56% за община Горна Малина и 79,44% за община Елин Пелин, изчислено въз 

основа практическото прилагане на принципа „Замърсителят плаща“, залегнало в 

споразумението за партньорство (населеното на общините, които участват в 

РСУО). В тази връзка разпределението на необходимите финансови средства за 

обезпечение на горе посочените дейности за всяка от общините е както следва: 

 за община Горна Малина – 24 260,80лв. 

 за община Елин Пелин – 93 739,20 лв. 

 съдове и оборудване за разделно събиране на рециклируеми отпадъци, 

генерирани от територията на Община Горна Малина на стойност  до 

20 000 лв. 

 

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 X   

9 МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА Х   

10 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ   Х 

11 ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА Х   

12 СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ Х   

13 ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА Х   

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:.......................... 

                                                                                                                        /подпис/ 

 

Решението е влязло  

в законна сила 

на 27.12.2019 г.  

                                                                                       /подпис/ 


