
1 

 

  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  Е Л И Н  П Е Л И Н 

 
         2100 град Елин Пелин, площад “Независимост” №1, телефон: 0725/60212,   e-mail: obs.elinpelin@abv.bg 
 
 

  ДО: 
  Общински съвет 
  Елин Пелин  
        

 
 

     

О Т Ч Е Т  
за дейността на Общински съвет- Елин Пелин и 

неговите комисии за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 
година, на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА 

 
 
Уважаеми общински съветници,  
 
През 2013 година Общински съвет-Елин Пелин е провел 13 заседания, 

в т.ч. редовни и извънредни, на които са приети 351 броя решения, като 
преобладаващата част от тях са гласувани с голямо мнозинство, въпреки 
различните   политически партии от които е съставен, а именно: ГЕРБ, БСП, 
Атака, МК ”Ново начало”, МК „Заедно за нашият град” и МК „Демократичен 
съюз за Елин Пелин”. Приемането на решенията бе благодарение добрата 
работа на Общинска администрация и постоянните комисии към Общински 
съвет, които от своя страна проведоха 66 заседания.  

Пет са проведените общи събрания на общинските фирми със 100% 
общинско участие, а именно: „Многопрофилна болница за активно лечение” 
ЕООД, „Медицински център І”ЕООД, „Газо-енергийно дружество”ЕООД, 
„Синанец” ЕООД и „Общински гори-Елин Пелин“ ЕООД. 

Въведен бе нов метод за уведомяването по електронен път на 
общинските съветници във връзка с дейността им в съвета, като това е 
извършвано своевременно и в срок. Кметовете на кметства и гражданите са 
запознавани с датите за провеждане на заседания на постоянните комисии и 
общинския съвет в сайта на Община Елин Пелин. 

През отчетния период бяха спазени всички законови срокове относно 
разгласяването на приетите актове от Общински съвет на населението чрез 
общинския вестник, интернет и информационното табло на Общински съвет 
и изпращането на Кмета на Общината, Районна прокуратура и Областния 
управител на Софийска област.  

Заседанията на съвета и през тази година бяха открити за гражданите 
и се излъчваха на живо в Интернет.  

С публикуването на всички проекти и промени на наредби, правилници, 
програми, планове, стратегии и други, преди разглеждането им от Общински 
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съвет е дадена възможност, съгласно Закона за нормативните актове, на 
обществеността да даде предложения, които ние да обсъдим и вземем 
предвид преди окончателното им приемане. Всяка промяна на нормативен 
акт, е отразена  и  публикуване на официалната ни интернет страница, като 
по този начин гражданите имат достъп до действащия към момента 
общинска нормативна уредба. Изменение, отмяна или оспорване на даден 
нормативен акт се разгласява по реда на неговото приемане. 

И през тази отчетна година, решенията и становищата бяха 
обсъждани и приемани след професионални консултации с Адвокатско 
дружество „Вулджев и Вулджев”, което  активно участваше в работата  
всички а постоянни комисии, на Общинския съвет и на Общите събрания на 
общинските фирми. 

 
Заседанията на постоянните комисиите са открити. Те са 7 на брой, 

като всеки общински съветник участва най-малко в състава на две: 
1. ПК по „Устройство на територията, строителство, екология, селско и 

горско стопанство” със 7-членен състав; 
2. ПК по „Контрол и мониторинг върху дейността на търговските 

дружества с общинско участие в капитала” с 5-членен състав; 
3. ПК по „Законност, сигурност, обществен ред, граждански права и 

транспорт” със 7-членен състав; 
4. ПК по „Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, 

спорт и социални дейности” със 7-членен състав; 
5. ПК по „Инвестиции, управление и разпореждане с общинско 

имущество” със 7-членен състав; 
6. ПК по „Финанси, бюджет и програми за развитие” със 7-членен 

състав; 
7. ПК по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси” със 

7-членен състав. 
На техните заседания присъстват освен членовете им и юриста на 

Общински съвет, представители на общинска администрация, както и 
вносители на въпроси за обсъждане от други институции и граждани. 
  

В изпълнение на задължението ми да разпределям постъпващите 
материали в съответните постоянни комисии се постарах да има баланс и 
същите бяха насочвани по компетентност. Спецификата на материята 
понякога наложи разглеждането на един материал в повече от една комисия.  

Отново бяха насочени усилията към хората, към тяхното битие за 
сигурност и по-добър живот. Работихме системно за преодоляване на 
предизвикателствата, произтичащи от стремежа да се повишим качеството 
на живот на хората в нужда. Подпомагахме социално слаби лица с тежки 
здравословни проблеми, абитуриенти отглеждани от един родител или 
сираци, самотни родители. Нямаме неодобрена молба свързана с деца в 
неравностойно положение. Средствата, които са отпуснати през 2013 година 
по решение на Общински съвет са в размер на 55 525,00лв., която сума 
включва и средствата които ежегодно предоставяме на лица с трайно 
намалена работоспособност и нужда от чужда помощ; ветерани от война; 
средства за завършващи ученици полусираци или пълни сираци; средства за 
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награди на лица, допринесли за културния и спортен живот в общината. 
Всички помощи по решение на общинският  съвет изцяло са финансирани от 
местните приходи: 

 Месец Януари 2013 г.   - 10225,00 лв. 
 Месец Февруари 2013г.  - 9725,00лв. 
 Месец Март 2013г.   - 4800,00лв. 
 Месец Април 2013г.   - 4825,00лв. 
 Месец Май 2013г.   - 3750,00лв. 
 Месец Юни 2013г.   - 2100,00лв. 
 Месец Юли 2013г.   - 13325,00лв. 
 Месец Септември 2013г.  - 2050,00лв. 
 Месец Октомври 2013г.  - 2775,00лв. 
 Месец Ноември 2013г.   - 1075,00лв. 
 Месец Декември 2013г.  - 875,00лв. 

 
Като орган на местното самоуправление Общинския съвет прие 

решения в рамките на своята компетентност при спазване на законовите 
изисквания и съобразно интересите на гражданите и Общината. 

През изминалата година прие голям брой решения за продажби и 
отдаване под наем чрез търг или конкурс на общинска собственост, за 
прекратяване на съсобственост по преписки на граждани. При взимането на 
решения се ръководихме от интересите на гражданите, като не допуснахме 
инвестиционни намерения, които биха довели до замърсяване на околната 
среда, като добив на инертни материали и кариери. 

Приети са и голям брой решения да одобряване на подробни 
устройствени планове. Улеснихме процедурата по изработването им за 
техническата инфраструктура, необходими за функционирането на обектите, 
които ще се изграждат или разширяват върху земеделски земи.  

Взеха се важни решения, като: 
 

Месец Февруари 2013г.:  
 

 Даване съгласие Община Елин Пелин да кандидатства за 
финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”, 
приоритетна ос І ”Добро управление”, подприоритет 1.1 ”Ефективна структура 
на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07.  

 Приемане Отчета за изпълнението на Общински бюджет 2012г. и 
приемането на Общински бюджет 2013г.; 

 Утвърждаване разпределение на сумата от 30000,00лв. в 
Справка за разпределение на субсидията определена в Бюджет 2013 година 
за спортните организации към Общински бюджет 2013 година на Община 
Елин Пелин, както следва:  

1. СК „Левски” гр.Елин Пелин - 5000,00лв.  
2. ФК „Левски 1923” гр.Елин Пелин детско-юношески футбол - 

11000,00лв.  
3. ФК „Керамик” с.Гара Елин Пелин - 2600,00лв.  
4. СК „Тинан”, с.Лесново - 4000,00лв.  
5. СК „Теа Денс”, гр.Елин Пелин - 2400,00лв.  
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6. СК „Юлис”, гр.Елин Пелин - 2000,00лв.  
7. Сдружение „Калашниците-МСС”, с.Нови хан - 2000,00лв.  
8. Централен полицейски ТаеКуон-До клуб - 1000,00лв.  
 

 Преобразуване на Целодневна детска градина „Слънце”, с.Гара Елин 
Пелин в Обединено детско заведение с една яслена група. 

 

 Задължена бе Общинска администрация да предприеме мерки за 
износ за окончателно  обезвреждане на Б-Б кубовете, находящи се в 
с.Лесново. До окончателното решаване на проблема да се обезопаси 
съществуващата площадка. В срок до 01.05.2013 година Общински съвет-
Елин Пелин да бъде информиран за предприетите действия.  
 

 Създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за 
младежта.  
 

 Приемане на Общински годишен план за младежта за 2013 година в 
Община Елин Пелин. 
 

 Приет бе Отчет за работата на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, община Елин 
Пелин за 2012 г. 

 
Месец Март 2013г.: 
 

 Приема предложението на Кмета на Община Елин Пелин ОУ 
„Отец Паисий“, с. Габра да бъде включено към Списъка на защитените 
училища в Република България.  

 

 Награждава Пламен Борисов Петров от с.Гара Елин Пелин с 
грамота и плакет за принос към културното развитие на Община Елин Пелин. 

 Дава право на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД 
гр.Елин Пелин да участва като асоцииран член на СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ”.  
 

 Дава съгласие за предоставяне за срок от една година на 
общински мери и пасища за общо и индивидуално ползване от земеделски 
стопани или техни сдружения, регистрирани като  юридически лица, 
притежаващи пасищни селскостопански животни, отглеждани на територията  

 Утвърждава годишен план за паша за стопанската 2013/2014 год. 

 Упълномощава Кмета на Община Елин Пелин да извърши 
необходимите действия за правилно и законосъобразно сключване на 
договори с ползвателите на пасища мери, въз основа на подадени молби, 
при наемна цена утвърдена с решение №231/26.04.2012 год. на общински 
съвет гр.Елин Пелин.  
 

 Дава съгласие за предоставяне под наем на общински пасища, 
мери на лица, поемащи задължение да ги поддържат в добро земеделско и 
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екологично състояние и утвърждава наемна годишна цена на декар в размер 
на 5.00 лева. 

 Упълномощава Кмета на Община Елин Пелин да извърши 
необходимите действия за правилно и законосъобразно сключване на 
договори с ползвателите на пасища мери, поемащи задължения да ги 
поддържат в добро земеделско и екологично състояние въз основа на 
подадени молби. 

 
Месец Април 2013г.: 
 

 Дадено съгласие Община Елин Пелин да кандидатства за 
финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”, 
приоритетна ос І ”Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна 
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, 
бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.  

 
Месец Май 2013г.:  
 

 Приети годишни отчети за дейността през 2012г. на общинските 
фирми «МБАЛ» ЕООД, «Медицински център І» ЕООД и «ГЕД» ЕООД от 
Общински съвет в качеството му на Общо събрание на същите. 

 Осигуряване на средства от бюджета на Общината в размер на 1 
000 / хиляда/ лв. за финансиране на СК „Скай – Елин Пелин”.  
 

 Осигуряване на средства в размер на 5 000 лв. от бюджета на 
Общината за ремонт на православен храм „Св. Преподобна Параскева” село 
Петково.  
 

Месец Юни 2013г.: 
 

 Приемане решение да се проведе процедура за възлагане на 
обществен превоз на пътници по реда на Закона за обществените поръчки, 
за автобусни линии от Републиканската и общинската транспортна схема, 
както следва:  

Републиканска транспортна схема:  
АГ София Север – АГ Елин Пелин  
АГ София Юг – с. Нови хан – гара Елин Пелин – АГ Елин Пелин  
АГ София Юг – с. Равно поле – с. Мусачево – АГ Елин Пелин  
АГ Елин Пелин - АГ Подуене, гр. София  
АГ София Юг - с. Нови хан  
Общинска транспортна схема:  
АГ Елин Пелин – с. Г. Раковица  
АГ Елин Пелин – с. Лесново – с. Доганово  
АГ Елин Пелин - с. Григорево-Столник ж.п.гара - с. Столник - с. 

Елешница  
АГ Елин Пелин - с. Григорево - с. Столник  
АГ Елин Пелин – с. Чурек  
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 Дава съгласие Община Елин Пелин да кандидатства с проектно 
предложение „Строителство – реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдителни системи и съоръжения на с. Равно поле” по Мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г.  

 

 Приемане годишен финансов отчет за 2012 година на „Синанец“ 
ЕООД гр.Елин Пелин и „Общински гори-Елин Пелин“ ЕООД в качеството на 
Общински съвет-Ел.Пелин на Общо събрание на същите. 

 
Месец Юли 2013г. 
 

 Предоставяне сума в размер на 500,00 лева на Читалище 
„Светлина” - с.Гара Елин Пелин за подпомагане на Литературен клуб „Димчо 
Дебелянов” за изработка на литературен сборник „Светлини”, книга пета. 

 Приемане на Декларация за достъп на младите хора до културата 
на Общината. 

 Променена бе Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин в 
частта Такса битови отпадъци, което удовлетвори исканията на бизнеса на 
територията на Общината. 

 
 

Месец Септември 2013г.: 
 

 Приемане проектобюджета на Община Елин Пелин за 2014г. и 
актуализираната бюджетна прогноза за 2015г. и 2016г. 

 Приема и одобрява Годишен план на „Общински гори – Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин за ползване на дървесина през 2013 година. 

 
Месец Октомври 2013г.: 
 

 Одобрява за изпълнение през 2013г., чрез финансиране от фонд 
„Радиоактивни отпадъци“ и Община Елин Пелин, проекта за „Изграждане на 
многофункционална спортна площадка в с. Габра, Община Елин Пелин”, 
включващ изграждане на многофункционална спортна площадка с игрища за 
волейбол, хандбал и футбол на малки вратички, изграждане на ограда, 
отводняване и полагане на подходяща настилка.  

Проектът е на стойност 66867,54лв(с ДДС), от които 47150,00лв  са 
средства от Фонд „Радиоактивни отпадъци“ и  19717.54лв е финансовото 
участие на Община Елин Пелин. Сумата от 19717.54 лева е предвидена в 
първоначалния Бюджет на Община Елин Пелин за 2013г.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Съгласно чл.5, ал.1, т.4, от Указанията дяловото участие на Общината е 
минимум 20%, а в настоящият проект разпределението на средствата е 
70.51254% от Фонд „РАО” и 29.48746% от Община Елин Пелин. 
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Месец Ноември 2013г. : 

 

 Приема и одобрява Годишен план на „Общински гори – Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин за ползване на дървесина през 2014 година 

 

 Дава съгласие Кметът на Община Елин Пелин да предприеме 
всички необходими действия пред Министъра на околната среда и водите за 
предоставяне на минералните води от участък "Равно поле" от находище 
"Казичене-Равно поле", разположени на територията на община Елин Пелин, 
до размера на свободния ресурс, за безвъзмездно управление и ползване на 
Община Елин Пелин, за срок от 25 години.  
 

 
Месец Декември 2013г. 

 

 Одобрява и приема актуализирана „Стратегия за развитие на 
социалните услуги на Община Елин Пелин за периода 2011-2015 година 

 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Елин 
Пелин за 2014г. 

 Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 
Община Елин Пелин през 2014 година 

 

 Одобрява проект: Подмяна на дограма и направа на 
топлоизолация на общинската сграда- Кметство и Здравна служба в УПИ 
ХІV-Кметство,здравна служба,поща и магазин кв.42 с. Габра, община Елин 
Пелин; Срокът за реализация на проекта е 17 месеца от подписване на 
договора за финансиране; Проекта е на стойност 187 854.79лв; Съгласно 
изискванията на фонда размера на собствения принос на Община Елин 
Пелин е не по- малко от 20разходите по проекта. Общата цел на проекта е да 
естетизиране на централната част на с. Габра и подобряване състоянието на 
сградата на кметството, подобряване на качеството на живот и достъпа до 
обществени услуги на жителите на селото посредством осигуряване на 
достъпна среда, създаване на предпоставки за подобряване на 
общественото обслужване на жителите и гостите на с. Габра. При 
реализацията на проекта няма вероятност от отрицателно въздействие 
върху околната среда и защитените зони от мрежа ,, Натура 2000“.  
 

През отчетния период бе прието становище от постоянната комисия 
по „Контрол и мониторинг върху дейността на търговските дружества с 
общинско участие в капитала“ за разширяване на нашата социална дейност, 
като някои социални групи ще бъдат подпомогнати с дърва за огрев, 
осигурени от общинско дружество „Общински гори-Елин Пелин“ ЕООД. 

 
Въпреки недостига на финансови средства, бе запазен размера на 

местните данъци и такси за населението. 
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Местният парламент като орган на местното самоуправление, се 
характеризира преди всичко като добре организирана структура. 

През изминалата година със смяната на Областния управител, 
новото ръководство на София област ни постави някои нови изисквания, с 
които ние се съобразихме. 

 
2013 година основните цели на Общински съвет и неговите комисии 

бяха: приемането на решения за максимално подобряване инфаструктурата 
в Общината, отговорност към проблемите на гражданите и фирмите, 
привличане на инвеститори, както и спазване на публичност и откритост. И 
не на последно място-максималното използване на средствата, 
предоставени от ЕС. 

 
Едно от постиженията на Общински съвет през 2013 година е 

стабилността му и вземането на разумни решения, което е постигнато  чрез 
диалог, изслушване на мотиви и без излишни партийни страсти. Общинските 
съветници проявиха отговорност и работиха с огромно желание за 
развитието на Община Елин Пелин и по-добър живот за нейните жители. 

 
Наша отговорност е да продължим да  работим Община Елин Пелин 

да стане по-добро място за живот. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛИН ПЕЛИН: 

                                                          /Георги Костов/ 
 
 
 
 

 


