
ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 

 
                                       Р Е Ш Е Н И Е  №855 

 

На основание чл.73 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация след станалите  разисквания, ОбС 

Р Е Ш И : 
На основание чл.73 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, приема следният дневен ред: 

1. Питания от общинските съветници Валери Брънзелов, Любомир Ников 
и Румен Попов към Кмета на Община Елин Пелин. 

2. Изказванe на граждани от Община Елин Пелин заявено с молба вх.№08-
3414-1/20.01.2010г. 

3. Предложения на постоянната комисия по „Законност, сигурност, 
обществен ред и граждански права”. 

4. Предложения на постоянната комисия по  ,,Териториално селищно 
устройство, строителство и инфраструктура”. 

5. Предложения на постоянната комисия по ,,Здравеопазване,  
образование, култура и вероизповедание, младежта, спорта и туризма”. 

6. Предложения на постоянната комисия по ,,Финанси, бюджет и 
икономика”. 

7. Предложения на постоянната комисия по ,,Програми за развитие, 
екология и енергетика”.  

8. Предложения на постоянната комисия по ,,Инвестиции, управление и 
разпореждане с общинско имущество”. 

9. Разни. 
9.1 Предложение от Кмета на Община Елин Пелин вх.№ОА-3454-

1/25.01.2010г. 
 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-18  ПРОТИВ-НЯМА  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-2 
ПРИЕМА СЕ 

 
Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 
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Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 

 
                                       Р Е Ш Е Н И Е  №856 

 
На основание чл.100 и чл.101 от Правилника за организацията и дейността 

на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
след станалите  разисквания, ОбС 

Р Е Ш И : 
 
Приема към проекторешението на постоянната комисия по „Законност, 

сигурност, обществен ред и граждански права”, прието  във връзка с постъпило 
писмо от „Газо-енергийно дружество- Елин Пелин” ЕООД с вх. № 08-3206-1/ 
07.01.2010 г. и писмо от Кмета на Община Елин Пелин-г- жа Галя Георгиева с вх. 
№ ОА-3370-1/ 14.01.2010 г. следното допълнение на постоянната комисия по 
„Програми за развитие, екология и енергетика”, прието на заседание от 
19.01.2010г.: 

1. Точка 3 да бъде допълнена с думите „...и гл.юрист на Община Елин 
Пелин”. 

2. Да бъдат поставени следните срокове за изпълнение, а именно: 
2.1. На т.1 - срок до 20.03.2010г., като на заседание на Общински съвет през 

месец Февруари 2010г. Кмета на Общината да направи отчет за изпълненото към 
момента; 

2.2 На т.2  - срок до 15.03.2010г., като на заседание на Общински съвет през 
месец Февруари 2010г. управителя на дружеството да направи отчет за 
изпълненото към момента; 

 
19 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-19   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 
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Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 

                                    
                                      Р Е Ш Е Н И Е  №857 

 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 51, ал.6 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с постъпило писмо от „Газо-енергийно дружество- Елин 
Пелин” ЕООД с вх. № 08-3206-1/ 07.01.2010 г. и писмо от Кмета на Община Елин 
Пелин-г- жа Галя Георгиева с вх. № ОА-3370-1/ 14.01.2010 г., във връзка с 
Решение №856/28.01.2010г. на ОбС и по предложение на постоянните комисии по 
”Законност, сигурност, обществен ред и граждански права” и по „Програми за 
развитие, екология и енергетика”, ОбС 

 
                                                  Р Е Ш И : 

 
На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 51, ал.6 от Закона за общинската 

собственост: 
1. Да бъде извършено апортиране на газопроводната мрежа, приета с Акт 

№16. 
По отношение реализирането на същото Общинска администрация да 

предприеме съответните действия.  
Срок на изпълнение - до 20.03.2010г., като на заседание на Общински съвет 

през месец Февруари 2010г. Кмета на Общината да направи отчет за изпълненото 
към момента; 

2. Задължава Общинска администрация и Управителя на „Газо-енергийно 
дружество-Елин Пелин” ЕООД да извършат необходимите действия за ускоряване 
процеса на приемане от Държавната комисия на газопроводната мрежа, за която 
няма издаден Акт № 16. 

Срок на изпълнение - до 15.03.2010г., като на заседание на Общински съвет 
през месец Февруари 2010г. управителя на дружеството да направи отчет за 
изпълненото към момента; 

3. С казуса по отношение на съдебния спор, по който „Газо-енергийно 
дружество-Елин Пелин” ЕООД е трета заинтересована страна, да се ангажира 
Адвокатско дружество „ВУЛДЖЕВ И ВУЛДЖЕВ”, съвместно с адвоката на „Газо- 
енергийно дружество- Елин Пелин” ЕООД и гл.юрист на Община Елин Пелин. 
 

 
Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За - - 
3.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

1 
 



4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова За  - - 
7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников За   - - 
15.Николай Симеонов Николов За - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов За - - 
18.Сашко Георгиев Величков За - - 
19.Спас Стойков Петров За - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов За - - 
 

19 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-19   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 
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ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 

                                       Р Е Ш Е Н И Е  №858 
 
На основание  чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за 

борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, във връзка с Отчет за 
работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, община Елин Пелин за 2009г. с вх. № ОА- 3355-1/13.01.2010г. и по 
предложение на постоянната комисия по „Законност, сигурност, обществен ред и 
граждански права”, ОбС 

                                                          Р Е Ш И : 
 

На основание  чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за 
борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, приема Отчет за работата 
на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 
община Елин Пелин за 2009 г., съгласно приложението в протокола. 

 
Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За - - 
3.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова За  - - 
7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников За   - - 
15.Николай Симеонов Николов За - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов За - - 
18.Сашко Георгиев Величков За - - 
19.Спас Стойков Петров За - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов За - - 

 
19 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-19   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
    Протокол № 35 

 
от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 

 
 

                                           Р Е Ш Е Н И Е  №859 
 

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от г-н Георги 
Костов- Председател на Общински съвет- Елин Пелин с вх. № ОС-3354-1/ 13.01.2010г. и по 
предложение на постоянната комисия по „Законност, сигурност, обществен ред и 
граждански права”, ОбС 

                                                       Р Е Ш И : 
 

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА приема промени в Правилника за организацията 
и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва:  

1.  В чл.5  ал.1  точка 10 да отпаднат думите „поименно гласуване”, като т.10 
придобива следния вид: 

„приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни 
изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на ЗУТ 
с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците.” 

2. В чл.54 ал.3 след думите „...2 дни преди заседанието председателя на 
комисията...” да се добави „може...”, като цялата ал.3 да придобие следния вид: „2 дни 
преди заседанието председателя на комисията може да информира обществеността за 
предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото 
на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината 
и/или на официалната Интернет страница на общината”. 

3. В чл.56 ал.5 вместо „...комисията е задължена...” да стане „не е задължена...”, 
като ал.5 придобие следния вид: 

„Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията не се докладва от 
вносителя  или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да 
вземе становище по нея”. 

4. В чл.67 ал.2 вместо „...7 дни...” да стане „...5 дни...”, като ал.2 придобие следния 
вид: 

„Най-малко 5 дни преди заседанието председателя на общинския съвет информира 
обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневен ред, датата, часа и мястото 
на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, 
чрез местните печатни и електронни издания и/или на официалната Интернет страница на 
общината”. 

 
19 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-19   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 
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    Протокол № 35 

 
от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 

 
 
                                       Р Е Ш Е Н И Е  №860 

 
Във връзка с чл.92 ал.1 т.2 от Правилника за организацията и дейността на 

ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, след 
станалите разисквания по проекторешение на постоянната комисия по „Законност, 
сигурност, обществен ред и граждански права” относно разглеждането на проект на 
Наредба №1 за  поддържане и опазване на обществения ред, безопасността на 
движението и противопожарна охрана и аварийна безопасност на територията на 
Община Елин Пелин и по предложение на г-н Валери Брънзелов-общински 
съветник,  ОбС 

  
                                                   Р Е Ш И : 

 
1. Отлага приемането на Наредба №1 за  поддържане и опазване на 

обществения ред, безопасността на движението и противопожарна охрана и 
аварийна безопасност на територията на Община Елин Пелин до следваща сесия 
след съгласуването й със съответните органи. 

 
 
19 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-19   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
 

      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
    Протокол № 35 

 
от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 

                  
                                        Р Е Ш Е Н И Е  №861 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с постъпила Молба от 

Адвокатско дружество ,,ВУЛДЖЕВ и ВУЛДЖЕВ” с вх.№08-3373-1/14.01.2010г., 
по предложение на постоянната комисия по „Законност, сигурност, обществен 
ред и граждански права” и след станалите разисквания, ОбС 

 
                                                   Р Е Ш И : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА да бъде увеличено 
възнаграждението на Адвокатско дружество ,,ВУЛДЖЕВ И ВУЛДЖЕВ” от сума 
в размер на 400 /четиристотин/ лева месечно на сума в размер на 800 /осемстотин/ 
лева месечно без включен ДДС, считано от 01.02.2010 год. 

 
Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За - - 
3.Валери Николов Брънзелов За - - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова За  - - 
7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников За   - - 
15.Николай Симеонов Николов За - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов За - - 
18.Сашко Георгиев Величков За - - 
19.Спас Стойков Петров За - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов За - - 
 

20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
    Протокол № 35 

 
от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 

 
 
 
                                                     Р Е Ш Е Н И Е  №862 

 
Във връзка с чл. 21, ал.1, т.13 от ЗМСМА, на основание чл.137 от 

Търговския закон, по предложение на постоянната комисия по „Законност, 
сигурност, обществен ред и граждански права” и след станалите разисквания, 
Общински съвет в качеството му на общо събрание, представляващ правата на 
собственост на търговските дружества, собственост на Община Елин Пелин 

 
                                                     Р Е Ш И : 

 
  1. Всички Търговски дружества с общинско имущество ежемесечно писмено 
да информират Общински съвет-Елин Пелин  за всякакви спорове, проверки, 
глоби и санкции от съответните органи. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 

 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
 

      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 

 
                                       Р Е Ш Е Н И Е  №863 
 
Във връзка с проекторешения на постоянната комисия по „Териториално 

селищно устройство, строителство и инфраструктура” относно одобряване на 25 
броя подробни устройствени планове на територията на Община Елин Пелин, 
съгласно чл.129 ал.1 от ЗУТ, във връзка със станалите разисквания и по 
предложение на г-н Й.Митев-общински съветник, ОбС 

 
                                                  Р Е Ш И : 
 
1. Проекторешенията от 13.01.2010г. на постоянната комисия по 

„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура” към 
Общински съвет-Елин Пелин относно одобряване на основание чл.21 ал.1 т.т.11 и 
13 от ЗМСМА на 25 броя подробни устройствени планове на територията на 
Община Елин Пелин, съгласно чл.129 ал.1 от ЗУТ да бъдат гласувани на 
днешното заседание на ОбС-Елин Пелин, съгласно регламента на чл. 27 ал.3 от 
ЗМСМА. 

  
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 



        ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №864 
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3251-
1/11.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-655/2008г. от Мариетка Димитрова 
Стефанова окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на 
постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и 
инфраструктура”, ОбС 

                                                   Р Е Ш И :  
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 
одобрява ПУП-ПЗ „за жилищно строителство” на имот  №051013 в землището на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 



      ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №865 
 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3252-
1/11.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-1025/2009г. от Илиан Василев Илков 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на постоянната комисия по 
„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура”, ОбС 

 
 
                                                  Р Е Ш И  :  

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 

одобрява ПУП-ПЗ „за жилищно строителство” на имот  №017009 в землището на 
с.Караполци, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №866 

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3253-
1/11.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-1187/2009г. от Тодор Димитров Минков 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на постоянната комисия по 
„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура”, ОбС 

 
                                                   Р Е Ш И  :  

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 

одобрява ПУП-ПЗ „за складова и търговска дейност” на имот  №001043 в 
землището на с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
19 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-19   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 

 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                     Р Е Ш Е Н И Е  №867 
 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3254-
1/11.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-986/2008г. от Илия Димитров Тотов 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на постоянната комисия по 
„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура”, ОбС 

 
                                                  Р Е Ш И :  
 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 

одобрява ПУП-ПЗ „за автотракторно стопанство” на имот  №039003 в землището 
на с.Равно поле, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
19 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-19   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                 Р Е Ш Е Н И Е  №868 
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3285-
1/11.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-935/2008г. от Боян Георгиев Николов 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на постоянната комисия по 
„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура”, ОбС 

 
                                                  Р Е Ш И : 

  
 На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 

одобрява ПУП-ПЗ „за склад, автосервиз и ТИР-паркинг” на имот  №016187 в 
землището на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
19 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-19   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                 Р Е Ш Е Н И Е  №869 

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3284-
1/11.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-753/2008г. от „Сток плюс” ООД 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на постоянната комисия по 
„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура”, ОбС 

 
 
                                               Р Е Ш И  : 

  
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 

одобрява ПУП-ПРЗ „за малкоетажно жилищно строителство” на имот  №199004 
в землището на с.Голема Раковица, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 

 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                 Р Е Ш Е Н И Е  №870 
 

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3283-
1/11.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-1008/2008г. от Иванка Стефанова 
Матеева окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на 
постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и 
инфраструктура”, ОбС 

                                                Р Е Ш И :  
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 
одобрява ПУП-ПРЗ „за склад, офис и търговия” на имот  №044086 в землището 
на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                 Р Е Ш Е Н И Е  №871 

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3282-
1/11.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-1007/2008г. от Иванка Стефанова 
Матеева окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на 
постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и 
инфраструктура”, ОбС 

                                                Р Е Ш И : 
  

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 
одобрява ПУП-ПРЗ „за склад, офис и търговия” на имот  №016020 в землището 
на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                 Р Е Ш Е Н И Е  №872 
 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3281-
1/11.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-766/2008г. от „Авгура” ЕООД 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на постоянната комисия по 
„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура”, ОбС 

 
                                              Р Е Ш И : 

  
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 

одобрява ПУП-ПРЗ „за търговско складова база” на имот  №014014 в землището 
на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                 Р Е Ш Е Н И Е  №873 
 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3298-
1/12.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-991/2008г. от Владимир Германов 
Димитров окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на 
постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и 
инфраструктура”, ОбС 

                                                  Р Е Ш И : 
  

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 
одобрява ПУП-ПЗ „за жилищно строителство” на имот  №021018 в землището 
на с.Караполци, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
19 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-19   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                 Р Е Ш Е Н И Е  №874 
 

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3299-
1/11.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-1186/2009г. от „Агрикопродукт гама” 
ООД окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на 
постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и 
инфраструктура”, ОбС 

                                                  Р Е Ш И : 
  

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 
одобрява ПУП-ПЗ „за жилищно застрояване” на имот  №030108 в землището на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
18 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-18   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №875 
 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3300-
1/12.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-1157/2009г. от „Агрикопродукт гама” 
ООД окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на 
постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и 
инфраструктура”, ОбС 

                                                  Р Е Ш И : 
  

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 
одобрява ПУП-ПЗ „за жилищно застрояване” на имот  №030106 в землището на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
 
18 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-18   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 

 
Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №876 

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3301-
1/12.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-1156/2009г. от „Агрикопродукт гама” 
ООД окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на 
постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и 
инфраструктура”, ОбС 

                                                  Р Е Ш И : 
  

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 
одобрява ПУП-ПЗ „за жилищно застрояване” на имот  №030110 в землището на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
18 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-18   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №877 

 
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 
връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3302-
1/12.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-1155/2009г. от „Агрикопродукт гама” 
ООД окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на 
постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и 
инфраструктура”, ОбС 

                                            Р Е Ш И :  
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 
одобрява ПУП-ПЗ „за жилищно застрояване” на имот  №030109 в землището на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
18 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-18   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 
 

 
Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №878 

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3303-
1/12.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-1130/2009г. от „Агрикопродукт алфа” 
ООД окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на 
постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и 
инфраструктура”, ОбС 

                                                Р Е Ш И : 
  

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 
одобрява ПУП-ПЗ „за жилищно застрояване” на имот  №030105 в землището на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
18 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-18   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 

 
Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №879 
 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3304-
1/12.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-1129/2009г. от „Агрико продукт” ООД 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на 
постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и 
инфраструктура”, ОбС 

                                                        Р Е Ш И: 
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 
одобрява ПУП-ПЗ „за жилищно застрояване” на имот  №030104 в землището на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
18 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-18   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №880 

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3305-
1/12.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-531/2007г. от Лозан Симеонов Иванов 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на 
постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и 
инфраструктура”, ОбС 

Р Е Ш И : 
  

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 
одобрява ПУП-ПЗ „за рибовъдно стопанство” на имот  №000284 в землището 
на с.Столник, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
17 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-17   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 

 
Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №881 
 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3297-
1/12.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-588/2007г. от Георги Кръств Петров 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение №787 от 
26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на постоянната 
комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и 
инфраструктура”, ОбС 

Р Е Ш И :  
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 
одобрява ПУП-ПРЗ „за жилищно строителство” на имот  №016167 в землището 
на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
19 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-19   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 
 
 

 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №882 
 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3342-
1/13.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-113/2009г. от Иван Атанасов Ханджиев 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на постоянната комисия по 
„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура”, ОбС 

 
Р Е Ш И : 

  
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 

одобрява ПУП-ПРЗ „за малкоетажно жилищно строителство” на имот  №009025 
в землището на с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №883 
 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3343-
1/13.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-997/2008г. от „БП Комерс” ООД 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на постоянната комисия по 
„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура”, ОбС 

 
Р Е Ш И :  

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 

одобрява ПУП-ПРЗ „за склад магазин и пункт за смяна на масла и гуми” на имот  
№131014 в землището на с.Равно поле, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 

 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №884 
 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3344-
1/13.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_25-1205/2009г. от „Бонико-72” ЕООД 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на постоянната комисия по 
„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура”, ОбС 

 
                                                Р Е Ш И :  

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 

одобрява ПУП-ПП за техническа инфраструктура: външно ел.захранване-
кабелна линия 1кV, водопровод и канализация до имот  №015020 в землището на 
гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 

 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №885 

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3345-
1/13.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-950/2008г. от „Лагермакс България” 
ЕООД окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на 
постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и 
инфраструктура”, ОбС 

                                                  Р Е Ш И :  
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 
одобрява ПУП-ПЗ „за производствени, складови дейности и административно 
обслужване” имот  №069018, 069035, 069037, 069039, 069041 и 069042 по КВС на 
землището на с.Столник, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
19 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-19   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №886 

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3346-
1/13.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-1174/2009г. от Михаил Тодоров Минков 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на постоянната комисия по 
„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура”, ОбС 

                                                      
                                                     Р Е Ш И : 

 
 На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 

одобрява ПУП-ПРЗ „за малкоетажно жилищно строителство” на имот  №003026 
в землището на с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 

 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №887 

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3347-
1/13.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-1176/2009г. от „Лома” ЕООД 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на постоянната комисия по 
„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура”, ОбС 

 
                                                 Р Е Ш И :  

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 

одобрява проект за изменение на ПЗ на имот №071043 за отреждането му „за 
обслужващи дейности, търговия и жилищно строителство”в землището на с.Нови 
хан, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №888 
 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с Доклад от Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3348-
1/13.01.2010г. по преписка вх.№УТ2_20-1132/2009г. от Панчо Даков Ангелов 
окомплектована, съгласно изискванията, във връзка с Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин и по предложение на постоянната комисия по 
„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура”, ОбС 

 
                                       Р Е Ш И :  

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ 

одобрява ПУП-ПРЗ „за малкоетажно жилищно строителство” на имот  №007011 
в землището на с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №889 

 
На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 11 ал.1 т.1 от 

Наредба № 7/ 2000 г.на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя 
на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващи звена, във връзка с Докладна записка от Директора на 
СОУ „В.Левски” гр.Елин Пелин, по Предложение на Кмета на Община Елин 
Пелин-г-жа Галя Георгиева с вх.№ ОА-3280-1/11.01.2010г. и по предложение на 
постоянната комисия по ,,Здравеопазване, образование, култура и 
вероизповедание, младежта, спорта и туризма”, ОбС 

 
                                                    Р Е Ш И: 

 
 На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  във връзка с чл.11 ал.1 т.1 от 

Наредба № 7/2000 г.на МОН, разрешава съществуването на паралелки в СОУ 
„В.Левски” гр.Елин Пелин под определения минимум в следните класове: 

VІІІб клас – 16 ученици 
Хв клас – 17 ученици 
2. Допълнителните средства, изчислени по реда на чл.11 ал.2 от Наредба 

№7/2000г. на МОН да бъдат осигурени от бюджета на СОУ „Васил Левски” 
гр.Елин Пелин.  

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 

 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №890 

 
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.2 Правилника за реда за 

предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на 
физически лица от бюджета на Общината, приет с Решение №550/26.03.09г. на 
ОбС-Елин Пелин, във връзка молба от Велика Иванова Данчова, жител на 
с.Мусачево с вх.№ГР-3360-1/14.01.2010г. и по предложение на постоянната 
комисия по ,,Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, младежта, 
спорта и туризма”, ОбС 

                                                    Р Е Ш И : 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.2 Правилника за реда за 
предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на 
физически лица от бюджета на Общината, да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ от бюджета на Община Елин Пелин в размер на 450,00 
/четиристотин и петдесет/ лева, както следва: 300,00лв. на Велика Николаева, 
ученчка в ХІІ клас на СОУ „Васил Левски” гр.Елин Пелин във връзка с 
предстоящият й абитуриентски бал и 150 лв. на  Григорка Николаева , ученичка 
Х клас в гр.София, поради належащи социални потребности. 

 
 

Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За - - 
3.Валери Николов Брънзелов    За - - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова За  - - 
7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников За   - - 
15.Николай Симеонов Николов За - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов За - - 
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18.Сашко Георгиев Величков За - - 
19.Спас Стойков Петров За - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов За - - 
 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 

 
Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 
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ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №891 

 
На основание чл.9 от Правилника за реда за предоставяне на еднократни 

безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на 
Общината, приет с Решение №550/26.03.09г. на ОбС-Елин Пелин, във връзка с 
постъпили 126 броя молби от инвалиди с трайно намалена работоспособност 90 
% и над 90 % с приложени Експертни решения на ТЕЛК и по предложение на 
постоянната комисия по ,,Здравеопазване, образование, култура и 
вероизповедание, младежта, спорта и туризма”, ОбС 

 
Р Е Ш И : 

 
На основание чл.9 от Правилника за реда за предоставяне на еднократни 

безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на 
Общината, приет с Решение №550/26.03.09г. на ОбС-Елин Пелин, да бъде 
отпусната еднократна парична помощ за 2010 година от Община Елин Пелин в 
размер на 100.00 лв., на следните лица: 

- Богомил Ангелков Кузев-   гр. Елин Пелин 
- Дамянка Савева Кузева-   гр. Елин Пелин 
- Тинка Велчева Логинова-   гр. Елин Пелин 
- Ваня Веселинова Джоджева-   гр. Елин Пелин 
- Йорданка Борисова Иванова-   гр. Елин Пелин 
- Иван Богданов Геров-   гр. Елин Пелин 
- Стоил Владов Сотиров-   гр. Елин Пелин 
- Първан Рангелов Боев-   гр. Елин Пелин 
- Дамян Митров Илиев-   гр. Елин Пелин 
- Александър Иванов Иванов-    гр. Елин Пелин 
- Николай Василев Марков   гр. Елин Пелин 
- Иван Георгиев Бонев-   гр. Елин Пелин 
- Драган Миков Гьошев-   гр. Елин Пелин 
- Димитър Благоев Димитров-   гр. Елин Пелин 
- Стефан Йорданов Ангелов-   гр. Елин Пелин 
- Стефанка Петрова Шиндарска-  гр. Елин Пелин 
- Благойчо Григоров Благойчев-  гр. Елин Пелин 
- Ангелина Борисова Нечева-   гр. Елин Пелин 
- Юлия Йорданова Петрова-   гр. Елин Пелин 
- Василка Павлова Вълова-   гр. Елин Пелин 
- Мария Стоянова Вучкова-   гр. Елин Пелин 
- Цено Кръстев Тодоринов-   гр. Елин Пелин 
- Иван Стефанов Митов-   гр. Елин Пелин 
- Васил Петров Павлов-   гр. Елин Пелин 
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- Бонка Георгиева Бончева   гр. Елин Пелин 
- Петър Иванов Петров   гр. Елин Пелин 
- Методи Благоев Вълчев   гр. Елин Пелин 
- Надежда Недялкова Гергова   гр. Елин Пелин 
- Вера Трайкова Илиева   гр. Елин Пелин 
 

 
- Александър Младенов Александров-  с. Гара Елин Пелин 
- Борилка Иванова Костадинова-  с. Гара Елин Пелин 
- Аспарух Кирилов Пачев-   с. Гара Елин Пелин 
- Райна Борисова Захова-   с. Гара Елин Пелин 
- Грозда Георгиева Доротеева-   с. Гара Елин Пелин 
- Стойка Спасова Тонева   с. Гара Елин Пелин 
- Михаил Славчев Стратиев-   с. Гара Елин Пелин 
- Михаил Горанов Алексиев   с. Гара Елин Пелин 
- Енчо Кръстев Пандев-   с. Гара Елин Пелин 
- Виолетка Кирилова Георгиева-  с. Гара Елин Пелин 
- Карамфила Лазарова Бонева-   с. Гара Елин Пелин 
- Чавдар Петракиев Колицов-   с. Гара Елин Пелин 
- Милка Цветкова Стоименова-  с. Гара Елин Пелин 
- Борис Иванов Стоименов-   с. Гара Елин Пелин 
- Цветанка Апостолова Христова-  с. Гара Елин Пелин 
- Нора Кирилова Велева-   с. Гара Елин Пелин 
- Йордан Спасов Керимов-   с. Гара Елин Пелин 
- Елинка Петрова Ташева-   с. Гара Елин Пелин 
- Босилка Ангелова Петрова-   с. Гара Елин Пелин 
- Борис Стоименов Стамов-   с. Гара Елин Пелин 
- Стоянка Благоева Дишкова-   с. Гара Елин Пелин 
- Стойна Истилиянова Иванова-  с. Гара Елин Пелин 
- Любчо Христов Пешев-   с. Гара Елин Пелин 
- Стефка Йорданова Стоянова-  с. Гара Елин Пелин 
- Илия Димитров Кунчев-   с. Гара Елин Пелин 
- Стоянка Стефанова Дамянова-  с. Гара Елин Пелин 
- Николинка Кирилова Иванова-  с. Гара Елин Пелин 
- Георги Йорданов Атков   с. Гара Елин Пелин 
- Алекос Василис Патраклос   с. Гара Елин Пелин 
- Иван Димитров Кунчев   с. Гара Елин Пелин 
- Кремен Кирилов Стоянов   с. Гара Елин Пелин 
- Венчо Михайлов Пекин   с. Гара Елин Пелин 
- Иван Асенов Цветков   с. Гара Елин Пелин 
- Валентина Сотирова Велева – за синът й Божидар Валентинов Велев 
 

 
- Найден Николов Митрев-   с. Нови хан 
- Камелия Найденова Митрева-  с. Нови хан 
- Тодор Веселинов Ценев-   с. Нови хан 
- Христо Тодоров Александров-  с. Нови хан 
- Борис Недялков Божков-   с. Нови хан 
- Христо Иванов Балджийски-   с. Нови хан 
- Богдан Тодоров Димитров-   с. Нови хан 
- Милка Зафирова Велинова   с. Нови хан 
- Верка Стоянова Драганска   с. Нови хан 
- Гергана Николова Ангелова   с. Нови хан 
- Иван Александров Ганев   с. Нови хан 
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- Траянка Сашова Димитрова-   с. Петково 
- Василка Иванова Бонева   с. Петково 
- Велин Стойчев Бонев    с. Петково 
 
- Ирина Красимирова Добрева-  с. Елешница 
 
- Георги Николов Спасов-   с. Равно поле 
 
- Кръстьо Александров Раев-   с. Столник 
- Иван Димитров Неделков-   с. Столник 
- Мария Методиева Александрова-  с. Столник 
- Валя Георгиева Александрова-  с. Столник 
- Стоянка Георгиева Миланова-  с. Столник 
- Петранка Илиева Маркова   с. Столник 
- Димитър Кирилов Иванчов   с. Столник 
- Златка Тошкова Атанасова   с. Столник 
- Иван Николов Петров   с. Столник 
 
- Бонка Георгиева Цекова-   с. Григорево 
- Стойна Филипова Генева-   с. Григорево 
- Лидия Манолова Колева-   с. Григорево 
- Станка Милчова Маркова-   с. Григорево 
- Здравка Георгиева Фильова-   с. Григорево 
- Ангел Иванов Стойнов-   с. Григорево 
- Антон Атанасов Петров   с. Григорево 
 
- Петър Веселинов Стойнов-   с. Мусачево 
- Евдокия Сотирова Цуцуманова  с. Мусачево 
- Райна Николова Панчева-   с. Мусачево 
- Тодор Йорданов Панчев-   с. Мусачево 
- Стефан Костадинов Кръстев-   с. Мусачево                 
- Божурка Веселинова Сръстева-  с. Мусачево 
- Илия Григоров Спасков-   с. Мусачево 
- Михаил Димитров Шотов   с. Мусачево 
 
- Парашкева Христова Пенчева-  с. Габра 
- Васко Стойчев Фичеров-   с. Габра 
- Гроздена Иванова Георгиева-  с. Габра 
- Иван Трайков Ташунков-   с. Габра 
- Радка Василева Милушева-   с. Габра 
- Стана Стоименова Апостолова-  с. Габра 
- Атанаска Спасова Златкова-   с. Габра 
- Теменужка Любенова Георгиева-  с. Габра 
 
- Димитра Ангелова Герева-   с. Голема Раковица 
- Цветана Спасова Гергова   с. Голема Раковица 
- Ганка Николова Шиндарска   с. Голема Раковица 
- Стоянка Георгиева Добрева   с. Голема Раковица 
- Ангелина Серафимова Костова  с. Голема Раковица 
- Цветанка Николова Георгиева  с. Голема Раковица 
- Иванка Иванова Матева   с. Голема Раковица 
- Катерина Илиева Божилска   с. Голема Раковица 
 
- Галина Стоянова Атанасова-   с. Доганово 
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- Костадин Алипиев Механджийски-  с. Лесново 
- Огнян Александров Енчев-   с. Лесново 
- Иванка Стоянова Велинова-   с. Лесново  
- Цветко Найденов Милатинов-  с. Лесново  
- Григор Методиев Найдов-   с. Лесново 

 - Надежда Петрова Петкова-за синът й Маргарит Георгиев Лазаров- с. Лесново  
 

Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За - - 
3.Валери Николов Брънзелов    За - - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова За  - - 
7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников За   - - 
15.Николай Симеонов Николов За - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов За - - 
18.Сашко Георгиев Величков За - - 
19.Спас Стойков Петров За - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов За - - 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
          /Ем.Петров/ 
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ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
 
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №892 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.1, ал.2 от Закона за местните 

данъци и такси и §20, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗМДТ обн. – ДВ, бр.95 от 01.12. 
2009г., във връзка с Предложение на Кмета на Община Елин Пелин-г-жа Галя 
Георгиева с вх. № ОА-3400-1/18.01.2010 г., по предложение на постоянната 
комисия по ,,Финанси, бюджет и икономика” и Нареждане №1/03.02.2010г.от 
Председателя на ОбС-Елин Пелин г-н Г.Костов, съгласно чл.97 от  Правилника за 
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, ОбС  

 
Р Е Ш И : 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.1, ал.2 от Закона за местните 

данъци и такси и §20, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗМДТ, ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА 
Наредба за определяне на местните данъци на Община Елин Пелин, а именно: 

 
1 В чл. 5 се създава нова ал.3: 
„ал.3 в производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация 

имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по 
обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители.”  

 
2. В чл.7, ал. 4 числото „2520“ се заменя с „1680“.  
 
3. В чл. 18 се създава ал. 3: „(3) Алинея 2, изречение първо не се прилага за 

нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им 
е учредено ограничено вещно право на ползване.“  

 
4. В чл. 15 думите „1,8  на хиляда“ се заменят с „ 2,5 на хиляда“.  
 
 5. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:  

- Създава се нова ал. 3:  
„(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при 

придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по 
давност.“  

- Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.  
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 6. В чл. 34, накрая се поставя запетая и се добавя „а при придобиване по 
давност – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на 
собственост, който подлежи на вписване.“  

 
 7. В чл. 35 се правят следните изменения:  
 1. В ал. 2 думите „2,6 на сто“ се заменят с думите „3 на сто“. 
 
 8. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:  
      - Създава се нова ал. 7: „(7) При прехвърляне на предприятието на 

едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък 
от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – 
включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 
и 2 на приложение № 4.“  

       -  Досегашната ал. 7 става ал. 8. 
 

Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За - - 
3.Валери Николов Брънзелов    Отсъства  - - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова Отсъства  - - 
7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников Отсъства  - - 
15.Николай Симеонов Николов Отсъства  - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов Отсъства  - - 
18.Сашко Георгиев Величков Отсъства  - - 
19.Спас Стойков Петров Отсъства  - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов Отсъства  - - 

 
12 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-12   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
   Председател ОбС-Елин Пелин:   
       /Г.Костов/ 
 

 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
           /Ем.Петров/ 
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ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 

 
                                              Р Е Ш Е Н И Е  №893 

 
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.2 от Правилника за реда за предоставяне на 

еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на 
Общината, приет с Решение №550/26.03.09г. на ОбС-Елин Пелин, във връзка с молба от Милка 
Първанова Савова с вх.№ гр. 3264-1/11.01.2010 г. и по предложение на постоянната комисия по 
„Финанси, бюджет и икономика”, ОбС 

Р Е Ш И : 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.2 от Правилника за реда за предоставяне на 
еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на 
Общината, приет с Решение №550/26.03.09г. на ОбС-Елин Пелин,  да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ от бюджета на Община Елин Пелин в размер на 150,00 /сто и 
петдесет/ лева на Милка Първанова Савова, гр. Елин Пелин, поради належащи социални 
потребности. 
Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За - - 
3.Валери Николов Брънзелов    Отсъства  - - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова Отсъства  - - 
7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников Отсъства  - - 
15.Николай Симеонов Николов Отсъства  - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов Отсъства  - - 
18.Сашко Георгиев Величков Отсъства  - - 
19.Спас Стойков Петров Отсъства  - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов Отсъства  - - 

 

12 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-12   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
       /Г.Костов/ 

 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
           /Ем.Петров/ 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 

                                                                 Р Е Ш Е Н И Е  №894  
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.2 от Правилника за реда за 
предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически 
лица от бюджета на Общината, приет с Решение №550/26.03.09г. на ОбС-Елин Пелин, 
във връзка с молба от Мария Иванова Григорова с вх.№гр. 3386-1/15.01.2010 г. и по 
предложение на постоянната комисия по „Финанси, бюджет и икономика”, ОбС 

 

                                                                     Р Е Ш И : 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.2 от Правилника за реда за 
предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически 
лица от бюджета на Общината, приет с Решение №550/26.03.09г. на ОбС-Елин Пелин, 
да бъде отпусната еднократна финансова помощ от бюджета на Община Елин Пелин в 
размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева на Мария Иванова Григорова, с. Мусачево, 
поради належащи социални потребности. 

 
Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За - - 
3.Валери Николов Брънзелов    Отсъства  - - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова Отсъства  - - 
7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников Отсъства  - - 
15.Николай Симеонов Николов Отсъства  - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов Отсъства  - - 
18.Сашко Георгиев Величков Отсъства  - - 
19.Спас Стойков Петров Отсъства  - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов За  - - 

 

13 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-13   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
   Председател ОбС-Елин Пелин:   
       /Г.Костов/ 

 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
           /Ем.Петров/ 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 

 
    Протокол № 35 

 
от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 

 
                                             Р Е Ш Е Н И Е  №895  
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.2 Правилника за реда за предоставяне 
на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета 
на Общината, приет с Решение №550/26.03.09г. на ОбС-Елин Пелин, във връзка с 
Предложение от Кмета на Община Елин Пелин Галя Георгиева с вх.№ ОА-3371-1/ 
14.01.2010 г. и по предложение на постоянните комисии по „Финанси, бюджет и 
икономика” и по „Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, младежта, 
спорта и туризма”, ОбС 

                                                           Р Е Ш И : 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.2 от Правилника за реда за 
предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически 
лица от бюджета на Общината, приет с Решение №550/26.03.09г. на ОбС-Елин Пелин, 
да бъде отпусната еднократна финансова помощ от бюджета на Община Елин Пелин в 
размер на 300,00/триста/ лева на Веселин Иванов Димитров, с.Доганово, поради тежко 
финансово положение и във връзка с предстоящ абитуриентски бал. 

 
Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За - - 
3.Валери Николов Брънзелов За  - - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова За - - 
7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников За - - 
15.Николай Симеонов Николов Отсъства  - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов За - - 
18.Сашко Георгиев Величков За - - 
19.Спас Стойков Петров За  - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов За  - - 

 

19 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-19   ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
   Председател ОбС-Елин Пелин:   
       /Г.Костов/ 

 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
           /Ем.Петров/ 



 
 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
                                             Р Е Ш Е Н И Е  №896 
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.2 от Правилника за реда за предоставяне 

на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на 
Общината, приет с Решение №550/26.03.09г. на ОбС-Елин Пелин, във връзка с молба от 
Тереза Петрова Дескова  с вх.№ гр. 3276- 1/11.01.2010г. и по предложение на постоянната 
комисия по ,,Финанси, бюджет и икономика”, ОбС 

                                                   Р Е Ш И : 
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.2 от Правилника за реда за предоставяне 

на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на 
Общината, приет с Решение №550/26.03.09г. на ОбС-Елин Пелин, да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ от бюджета на Община Елин Пелин в размер на 1 000,00 
/хиляда/ лева на Тереза Петрова Дескова, с. Гара Елин Пелин за лечение на синът й Петър 
Симеонов Узунски. 

 
Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За - - 
3.Валери Николов Брънзелов За  - - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова За - - 
7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников За - - 
15.Николай Симеонов Николов За  - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов За - - 
18.Сашко Георгиев Величков За - - 
19.Спас Стойков Петров За  - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов За  - - 

 

20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20    ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 

 
Председател ОбС-Елин Пелин:   
       /Г.Костов/ 

 
               Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
           /Ем.Петров/ 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 

 
 

                                        Р Е Ш Е Н И Е  №897 
 
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от г-

жа Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3200-1/06.01.2010г. 
относно кандидатстването на Община Елин Пелин за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 
2007-2013г., Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, 
Операция 1.4 „Подобряване на градската среда и превенция на риска” и по 
предложение на постоянната комисия по „Програми за развитие, екология и 
енергетика”, ОбС 

                                                 Р Е Ш И : 
 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, изменя и допълва свое Решение 
№389 по Протокол №18 от 30.10.2008г., а именно: 

 1.1. Изменя наименованието на схемата за безвъзмездна финансова 
помощ от BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво 
развитие чрез подобряване на градската среда”; 

 1.2 Допълва следния текст: „Одобрява осигуряването на 5% собствен 
финансов принос от стойността на проектното предложение”. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20  ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 

   Председател ОбС-Елин Пелин:   
       /Г.Костов/ 

 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
           /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 

 
 

                                        Р Е Ш Е Н И Е  №898 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от 
Г.Костов-Председател на Общински съвет-Елин Пелин с вх.№ОС-3214-
1/07.01.2010г. за преразглеждане и обсъждане на Решение №616 по Протокол 
№26 от 30.04.2009г. на Общински съвет, с което е сформирана експертна група 
относно екологичните проблеми на Община Елин Пелин, по предложение на  
постоянната комисия по „Програми за развитие, екология и енергетика” и след 
станалите разисквания, ОбС 

                                                    Р Е Ш И  : 
 

1. Отменя свое Решение №616 по Протокол №26 от 30.04.2009г., поради  
противоречие със Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20  ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 

  Председател ОбС-Елин Пелин:   
       /Г.Костов/ 

 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
           /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
                                             Р Е Ш Е Н И Е  №899 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с Предложение от Кмета на Община Елин Пелин с 
вх.№ОА-3349-1/13.01.2010г., Обяснителна бележка на кмета на с.Нови хан с 
вх.№ОА-3055-1/24.11.2009г. и по предложение на постоянните комисии по 
„Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество” и по 
„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура”, ОбС 

 
                                                  Р Е Ш И : 

 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от Закона за общинската 

собственост: 
1. Имот №377001 по одобрената карта на възстановена собственост на 

землище с.Нови хан да бъде разделен, съгласно представените скици-проекти, 
издадени от Общинска служба земеделие гр.Елин Пелин на два самостоятелни 
имота, както следва: 

 - имот №377004 с площ от 2.000 дка 
-  имот №377005 с площ от 2.424 дка. 
2. Имот №377004 с площ от 2.000 дка. да бъде обявен за публична 

общинска собственост за възстановяване на параклиса и обособяване на средище 
за духовна култура. 

 
Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За - - 
3.Валери Николов Брънзелов За  - - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова За - - 
7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников За - - 
15.Николай Симеонов Николов За  - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов За - - 
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18.Сашко Георгиев Величков За - - 
19.Спас Стойков Петров За  - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов За  - - 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20    ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 
 
 

   Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
           /Ем.Петров/ 
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ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
    Протокол № 35 

 
от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 

 
 

                                             Р Е Ш Е Н И Е  №900 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 и ал.7 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с Предложение от Кмета на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3374-
1/15.01.2010г. и по предложение на постоянната комисия по „Инвестиции, управление и 
разпореждане с общинско имущество”, ОбС 

 

                                                    Р Е Ш И  : 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.2 и ал.7 от Закона за общинската 
собственост: 

1. Да бъде отдаден под наем  чрез  публично оповестен конкурс недвижим имот – 
общинска собственост, съставляващ 1 кв.м. от фоайето на първия етаж в сградата на Община 
Елин Пелин за поставяне на автомат за кафе, топли и студени напитки и закуски за срок от 5 
/пет/ години. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура за отдаване под наем 
чрез публично оповестен конкурс и сключи договор със кандидата предложил най-добри 
условия, съгласно изготвената конкурсна документация. 

 

Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За - - 
3.Валери Николов Брънзелов За  - - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова За - - 
7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников За - - 
15.Николай Симеонов Николов За  - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов За - - 
18.Сашко Георгиев Величков За - - 
19.Спас Стойков Петров За  - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов За  - - 

 

20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20    ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 

 
   Председател ОбС-Елин Пелин:   
          /Г.Костов/ 

 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
           /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
    Протокол № 35 

 
от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 

 
 

                                             Р Е Ш Е Н И Е  №901 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.11 от Закона за пчеларството, във връзка 

с Предложение от Кмета на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3279-1/11.01.2010г., Молба от 
Симеон Йорданов Тодоров с вх.№ГР-3216-1/07.01.2010г. и по предложение на постоянните 
комисии по „Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество” и по 
„Промишленост, селско и горско стопанство”, ОбС 

 

                                                                                                                                       Р Е Ш И:  
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.11 от Закона за пчеларството: 
1. Да бъде учредено право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху 

имот №000156 по одобрената карта на възстановена собственост с.Равно поле с начин на 
трайно ползване “пасище, мера”, местност “Хаджийца”, VІ /шеста/ категория. 

2. Упълномощава  Кмета на Общината да сключи  договор за учредяване право на 
ползване със Симеон Йорданов Тодоров. 

 

Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За - - 
3.Валери Николов Брънзелов За  - - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова За - - 
7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников За - - 
15.Николай Симеонов Николов За  - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов За - - 
18.Сашко Георгиев Величков За - - 
19.Спас Стойков Петров За  - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов За  - - 

 

20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20    ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

    
   Председател ОбС-Елин Пелин:   
          /Г.Костов/ 

 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
           /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
                                       Р Е Ш Е Н И Е  №902 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската 

собственост, във връзка с Предложение от Кмета на Община Елин Пелин с вх.№ОА-
3296-1/12.01.2010г., по предложение на постоянната комисия по „Инвестиции, 
управление и разпореждане с общинско имущество” и след станалите разисквания, 
ОбС 

                                                 Р Е Ш И : 
 

 На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за 
общинската собственост, ДОПЪЛВА Наредба №4 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, а именно: 

В Глава първа, Общи разпоредби се създава нова ал.3а, със следния текст: 
„Ежегодно в срок до края на м.февруари, Кмета на община Елин Пелин да 
представя отчет пред Общински съвет за състоянието на общинската собственост и 
резултати от нейното управление по видове и категория обекти, както следва:  

3.1.Съставени актове за общинска собственост /публична и частна/  за 
отчетния период на имоти придобити от общината. 

3.2.Придобити имоти и начин на придобиване от общината. 
3.3.Извършени, разпоредителни сделки /продажби/ на имоти частна общинска 

собственост и постъпили приходи на основание чл.35, ал.1 /чрез публичен търг или 
публично оповестен конкурс 

3.4.Извършени продажби на имоти частна общинска собственост на 
основание чл.35, ал.3 от ЗОС /законно построени сгради върху общинска земя/ 

3.5.Приключени преписки за прекратяване на съсобственост на общината 
3.6.Отдадени под наем обекти общинска собственост. 
3.7.Учредени права а строеж върху общинска земя. 
3.8.Преписки за замяна на имоти частна общинска собственост с имоти на 

физически или юридически лица. 
3.9.Изпълнение на решенията на общински съвет, във връзка с  

разпореждането и управлението на общинската собственост.” 
 
Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За - - 
3.Валери Николов Брънзелов За  - - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова За - - 
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7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников За - - 
15.Николай Симеонов Николов За  - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов За - - 
18.Сашко Георгиев Величков За - - 
19.Спас Стойков Петров За  - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов За  - - 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-20  ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 

 
Председател ОбС-Елин Пелин:   
       /Г.Костов/ 

 
                
 

Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
           /Ем.Петров/ 
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ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
                                       Р Е Ш Е Н И Е  №903 

 
Във   връзка с чл.92 ал.1 т.1 от Правилника за организацията и дейността на 

ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, след 
станалите разисквания по проекторешение на постоянните комисии по 
„Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество” и 
„Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура”, прието по 
повод Предложение от Й.Йорданов-ИД Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ ОА-
3070-1/01.12.2009г. и по предложение на г-н Георги Иванов-общински съветник,  
ОбС 

  
Р Е Ш И : 

 
1. Да отпадне точка 1 от проекторешение на постоянната комисия по 

„Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, приета на 
нейно заседание от 20.01.2010г., касаеща обявяването за частна общинска 
собственост  на задънена улица с ос.т.7а-7б-7в в кв.3, с.Богданлия. 

 
20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-16    ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-4 
ПРИЕМА СЕ 

 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
       /Г.Костов/ 

 
                
 

Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
           /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

    Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
                                             Р Е Ш Е Н И Е  №904 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, във връзка с 
Предложение от Кмета на Община Елин Пелин с вх.№ОА-3070-1/01.12.2009г. по 
предложение на постоянната комисия по „Инвестиции, управление и разпореждане с 
общинско имущество” и постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, 
строителство и инфраструктура” и след станалите разисквания, ОбС 

                                          
                                                          Р Е Ш И:  
 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ: 
1. Дава  съгласие да се проведат процедурите по ЗУТ за изменение на ПР за закриване 

на задънена улица с ос.т.7а-7б-7в и придаването й към УПИ ХХІV-74 и ХХ-210, кв.3, 
с.Богданлия, Община Елин Пелин, Софийска област. 

2. Изработването на проекта за изменение да бъде за сметка на собствениците. 
 

Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова За  - - 
3.Валери Николов Брънзелов - Против - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова За - - 
7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов - - Въздържал се 
14.Любомир Николов Ников -  - Въздържал се 
15.Николай Симеонов Николов -   - Въздържал се 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов За - - 
18.Сашко Георгиев Величков -  - Въздържал се 
19.Спас Стойков Петров -  - Въздържал се 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов За  - - 

 

20 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-14    ПРОТИВ-1   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-5 
ПРИЕМА СЕ 

 
   Председател ОбС-Елин Пелин:   
       /Г.Костов/ 

 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
           /Ем.Петров/ 

 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
                                       Р Е Ш Е Н И Е  №905 

 
Във връзка с  чл.77 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на 

ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и по 
предложение на г-жа Бисерка Николова-общински съветник,  ОбС 

  
                                                   Р Е Ш И : 

 
1. Прекратява дебатите по Предложения от Кмета на Община Елин Пелин с 

вх.№№ ОА-2204-1, ОА-2205-1, ОА-2206-1 от 17.03.2009г. относно прекратяване на 
съсобственост между Община Елин Пелин и физически лица за имоти, находящи 
се в кв.54, с.Мусачево, внесени за разглеждане и обсъждане от постоянната 
комисия по „Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”. 

 
17 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-16    ПРОТИВ-НЯМА   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ-1 
ПРИЕМА СЕ 

 
 

Председател ОбС-Елин Пелин:   
       /Г.Костов/ 

 
                

 
Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 

           /Ем.Петров/ 
 



ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

Протокол № 35 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.01.2010 година 
 
 
                                     Р Е Ш Е Н И Е  №906 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от 

Кмета на Община Елин Пелин с вх.№ ОА-3454-1/25.01.2010г. и Решение 
№640/26.06.2009 г. на Общински съвет – Елин Пелин, воден от желанието за 
разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към глобалното 
информационно общество чрез улесняване на достъпа им до информация и услуги 
чрез Интернет, ОбС 

                                                Р Е Ш И : 
 1. Община Елин Пелин да участва като партньор на местно ниво в Проект № 

00071115 – Програма „ Българските библиотеки – място за достъп до информация и 
комуникация за всеки”. 

     2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, 
състоящо се от 12 страници, съгласно Приложение №1, неразделна част от 
настоящото решение. 

   3.  В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на 
общината да подпише от името на общината съответните споразумения за 
сътрудничество между общината, Министерство на културата, Програма на ООН 
за развитие и следните читалища / библиотеки на територията на общината:  

Общинска библиотека „Елин Пелин” гр. Елин Пелин; 
Библиотека при НЧ „Светлина – 75” с. Гара Елин Пелин; 
Библиотека при НЧ „ Иван Вазов” с.Нови хан 
  4. Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за 

изпълнението на програмата на местно ниво.  
  5. Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на Постоянната 

комисия „Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, младежта, 
спорта и туризма” към Общински съвет – Елин Пелин. 

 
Препис от настоящото решение да бъде представен на всяка страна по 

Споразумението за сътрудничество при неговото подписване. 
 
 

Име За Против Въздържали се 
1.Ангел Тодоров Цветанов Отсъства  - - 
2.Бисерка Георгиева Николова Отсъства - - 
3.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 
4.Васил Цветков Цветков За  - - 
5.Виктор Александров Станоев За - - 
6.Владимира Николаева Костадинова За  - - 
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7.Георги Антонов Иванов За  - - 
8.Георги Любенов Костов За - - 
9.Емил Боянов Мишов За - - 
10.Емил Стоянов Петров За - - 
11.Златослав Александров Златанов За - - 
12.Йордан Григоров Митев За  - - 
13.Кирил Стоянов Йосифов За - - 
14.Любомир Николов Ников За   - - 
15.Николай Симеонов Николов За - - 
16.Пламен Боянов Цветков За - - 
17.Румен Грозданов Попов За - - 
18.Сашко Георгиев Величков За - - 
19.Спас Стойков Петров Отсъства - - 
20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 
21.Трайко Николов Цветанов За - - 
 

17 ГЛАСУВАЛИ 
ЗА-17  ПРОТИВ-НЯМА  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-НЯМА 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
 
 
 
Председател ОбС-Елин Пелин:   
      /Г.Костов/ 

 
 
 
      Зам.Председател ОбС-Ел.Пелин: 
           /Ем.Петров/ 
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СПОРАЗУМЕНИЕ  
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО  

MEMORANDUM  
OF UNDERSTANDING  

 
         Между 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
ПРОГРАМА НА ООН ЗА РАЗВИТИЕ  

 
 
 

 ОБЩИНА: ...................................................... 
 
  

и ЧИТАЛИЩЕ / БИБЛИОТЕКА1: 
 

…………………………………………….......... 

 
         Between 

 
 

MINISTRY OF CULTURE 
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 

 
UNITED NATIONS  

DEVELOPMENT PROGRAMME 
 
 

MUNICIPALITY of: 
..................................... 

 
 

and CHITALISHTE / LIBRARY1: 
 

……………….…………………………….. 

 
 

Проект № 00071115  
 

Програма “Българските библиотеки – място 
за достъп до информация и комуникация  

за всеки“ 
 

Project No 00071115 
 

„Bulgarian Libraries – Access Points to 
Information and Communication  

for All” Program 

КЪДЕТО Министерството на културата 
(наричано по-долу “МК”) и Програмата на ООН 
за развитие (наричана по-долу “ПРООН”) на 
основание подписан Проектен документ за 
Проект № 00071115 
 
ИЗПЪЛНЯВАЙКИ своите ангажименти по 
Проект № 00071115 (наричан по-долу Програма 
“Глоб@лни библиотеки – България” или само 
“Програмата”) 
 
КЪДЕТО Програмата цели да улесни 
обществения достъп до информация и услуги 
чрез Интернет в град / село

2
:   

 
................................................................................. 
 
КЪДЕТО Община .................................................. 
(наричана по-долу “Общината”) ще партнира на 
МК и ПРООН в изпълнение на Програмата на 
местно ниво и на основание чл.61, ал.2, т.4, 
б.”г”, предл.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и в 

WHEREAS the Ministry of Culture (hereinafter 
referred to as “the MC”) and the United Nations 
Development Programme (hereinafter referred 
to as UNDP) on the basis of the signed Project 
Document for Project No. 00071115 
 
PERFORMING their commitments under 
Project „No. 00071115 (hereinafter referred to 
as the “the Glob@l Libraries - Bulgaria 
Program” or only “the Program”) 
 
WHEREAS the Program aims to facilitate the 
public access to information and services via 
the Internet in the town / village

2
 of:  

 
........................................................................... 
 
WHEREAS the Municipality of ……................ 
(hereinafter referred to as “the Municipality”) 
will partner with the MC and UNDP in 
implementing the Program at the local level 
and on the basis of Art. 61, Para.2, Item 4, b. 
“d”, prop. 1 of the Local Self-Government and 

                                                 
1
 Ненужното се зачертава. Споразумението се сключва с читалището за читалищни библиотеки или директно c 

библиотеката, когато тя е самостоятелно юридическо лице. 
1
 Cross out text not relevant. The Memorandum is effected with the Chitalishte for chitalishte libraries, or directly with the 

Library where the latter is an independent legal entity. 
2
  Ненужното се зачертава. 

2  
Cross out text not relevant. 
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изпълнение на Решение № ............................... 
по Протокол № ...................на Общинския съвет. 
 
 
КЪДЕТО Читалище / Библиотека

3
 : 

 
.................................................................................
(наричано/а по-долу „Читалището / 
Библиотеката”)   ще участва в Програмата като 
бенефициент и партньор във връзка с 
постигане на целите по чл.3 от Закона за 
народните читалища и по раздел III, IV и V от 
Закона за обществените библиотеки 
 
КЪДЕТО изпълнението на Програмата се 
координира текущо от Звено за управление на 
програмата (наричано по-долу „ЗУП”) 
 
 
С НАСТОЯЩOТО МК, ПРООН, Общината и 
Читалището/Библиотеката

4
 (наричани по-долу 

«Страните») постигнаха разбирателство за 
следното: 
 

Local Administration Act and in implementation 
of Decision No……………. under Protocol 
No……........ of the Municipal Council. 
 
WHEREAS Chitalishte / Library

3
: 

 
..........................................................…………...
(hereinafter referred to as “the Chitalishte / 
Library”) will participate in the Program as a 
beneficiary and a partner in line with the 
achievement of the objectives of Art. 3 of the 
Chitalishte Act and of Sections III, IV and V of 
the Public Libraries Act 
 
WHEREAS Program implementation is 
coordinated on a daily basis by a  Program 
Management Unit (hereinafter referred to as 
„PMU“) 
 
HEREWITH the MC, UNDP, Municipality and 
Chitalishte/Library

4  (hereinafter referred to as 
“the Parties”) agree as follows: 

Член 1 
Цели и предмет на партньорството  

Article 1 
Objectives and Subject of the Partnership 

1.1. Страните се съгласяват да си сътрудничат 
при изпълнението на Програма “Глоб@лни 
библиотеки - България”, която цели да осигури 
нови компютърни работни станции, безплатен 
достъп до Интернет за населението в 
обществените библиотеки в България, 
обучение на библиотечни работници в 
компютърни умения, нови услуги и библиотечен 
мениджмънт, както и обучения, застъпничество 
и електронно съдържание за потребителите в 
библиотеките. Споразумението за 
сътрудничество се сключва изцяло в 
обществена полза. 
 

1.1. The Parties agree to cooperate in the 
implementation of the “Glob@l Libraries - 
Bulgaria” Program, which aims to facilitate new 
computer workstations, provide free access to 
the Internet for the general population at public 
libraries in Bulgaria; ensure training for library 
staff in computer skills, new services and 
library management, as well as trainings, 
advocacy and e-content for library users. The 
Memorandum of Understanding is effected 
entirely in public benefit. 
 

1.2. Във връзка с целите на Програматa 
Страните се съгласяват да: 
 
1.2.1. обединят ресурсите и усилията си за 
постигане на поставените цели и планираните 
резултати; 
 
1.2.2. осигурят устойчивост на резултатите от 
изпълнението на Програмата; 
 
1.2.3. изясняват в хода на работата правата и 
задълженията на заинтересованите страни по 
Програмата с оглед на нейното успешно 
изпълнение в рамките на проекта и нейната 

1.2. In relation to the objectives of the Program, 
the Parties agree to: 
 
1.2.1. unite their resources and efforts for 
achieving the set objectives and planned 
results; 
 
1.2.2. ensure sustainability of the results 
achieved through Program implementation; 
 
1.2.3. clarify throughout the work process the 
rights and obligations of the Program 
stakeholders in order to ensure successful 
program implementation within the project's 

                                                 
3
  Ненужното се зачертава. 

3  
Cross out text not relevant. 

4
  Ненужното се зачертава. 

4  
Cross out text not relevant. 
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дългосрочна устойчивост. 
 

time frame and program sustainability in the 
long run. 

 
1.3. Програмата се изпълнява по правилата за 
национално изпълнение на ПРООН в 
съответствие с Проектния документ и 
регламентите, правилата и процедурите на 
ПРООН. 
 

1.3. The Program is implemented according to 
the national execution rules of UNDP in 
accordance with the Project Document and the 
regulations, rules and procedures of UNDP. 

Член 2 
Задължения на Общината 

Article 2 
Obligations of the Municipality 

2.1. Общината е партньор по Програма 
„Глоб@лни библиотеки – България” на местно 
ниво и страна по настоящото Споразумение за 
сътрудничество.  

2.1. The Municipality is a partner of the 

“Glob@l Libraries - Bulgaria” Program at the 

local level and a party to the present 

Memorandum of Understanding. 

2.2. Общината писмено определя общински 
служител, който изпълнява ролята на лице за 
контакт по Програмата.  

2.2. The Municipality nominates in writing a 

municipal official to act as a contact person for 

the purposes of the Program. 

2.3. Определеният общински служител оказва 
съдействие на съответния Регионален 
координатор по Програмата, ЗУП и всички 
партньори по Програмата. 
 

2.3. The nominated municipal official 

cooperates with the respective District 

Coordinator for the Program, the PMU and all 

Program partners. 

2.4. Общината следва да осигури изпълнение 
на следните задължителни условия за 
включване на целевата библиотека в 
Програмата: 

2.4. The Municipality shall ensure that the 

following mandatory conditions for inclusion of 

the target library in the Program are met: 

2.4.1. ремонтирани зали и сервизни помещения 
за посетители в библиотеката; 
 

2.4.1. refurbished rooms and service premises 
for library visitors; 

2.4.2. подходящо отопление / климатизация / 
вентилация на залите за посетители в 
библиотеката в съответствие с хигиенно-
санитарните норми на БДС № 14776 – 87; 
 

2.4.2. suitable heating / air conditioning / 
ventilation of the public access areas in the 
library – according to the sanitary norms of the 
Bulgarian State Standard No. 14776 - 87; 

2.4.3. бюра и столове според заявения брой 
компютърни работни места за посетители в 
библиотеката; 
 

2.4.3. desks and chairs as per the requested 
number of computer workstations for visitors of 
the library; 

2.4.4. Интернет връзка в залите за посетители 
на библиотеката с минимален капацитет  
512 Кб /с; 
 

2.4.4. Internet connection in the visitors rooms 
of the library with a minimum bandwidth of 512 
kb/s; 

2.4.5. техническа поддръжка на осигуреното по 
програмата оборудване за библиотеката след 
края на 2011 г.; 
 

2.4.5. technical support after the end of 2011 for 
the equipment provided under the Program; 

2.4.6. мрежово оборудване и електрическа 
инсталация за осигуреното по програмата 
оборудване; 
 
2.5. Изпълнението на задължителните условия 
се удостоверява чрез констативен протокол, 
подписан от упълномощен представител на 
ЗУП, регионалния координатор за областта, 
упълномощени представители на читалището, 

2.4.6. network equipment and electrical 
installation for the equipment provided under 
the Program; 
 
2.5. A verification protocol signed by an 
authorized member of the PMU, the District 
Coordinator, authorized representatives of the 
chitalishte, the library and the Municipality will 
certify whether the mandatory conditions for 
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библиотеката и общината.  
 
 
2.6. Общината, съвместно с упълномощен 
представител на ЗУП, Регионалния 
координатор за областта, упълномощени 
представители на читалището и  библиотеката 
ще подпише приемо-предавателен протокол за 
доставка на оборудване, осигурено по 
Програмата и предоставено за безвъзмездно 
ползване от библиотеката - бенефициент.  
 

inclusion of the target library in the Program 
have been met. 
 
2.6. The Municipality together with an 
authorized representative of the PMU, the 
District Coordinator, authorized representatives 
of the chitalishte and the library will sign a 
handover protocol for the provision of 
equipment provided by the Program for free-of-
charge use by the beneficiary library. 

2.7. Общината ще застрахова срещу природни 
бедствия, земетресение, кражба, увреждане, 
пожар и наводнение осигуреното по 
Програмата оборудване от датата на 
прехвърляне на собствеността върху 
оборудването, удостоверено чрез приемо-
предавателен протокол за прехвърляне на 
собственост върху оборудване, подписан от 
Общината, Читалището / Библиотеката и 
упълномощен представител на ПРООН. 
Общината ще осигури мерки за сигурност за 
предоставеното оборудване според 
изискванията на застрахователя. До датата на 
прехвърляне на собствеността върху 
оборудването, същото се застрахова от датата 
на закупуването му за сметка на Проект № 
00071115. За този период, Общината се 
задължава да осигури мерки за сигурност за 
предоставеното оборудване според 
изискванията на застрахователя. 
 

2.7. The Municipality shall insure against 
natural disasters, earthquake, larceny, 
damage, arson and flood the equipment 
provided under the Program, from the date of 
handing over the title of ownership on the 
equipment certified by a handover protocol for 
transfer of title of ownership on equipment 
signed by authorized member of the 
Municipality, the Chitalishte / Library and an 
authorized representative of UNDP. The 
Municipality will provide security measures for 
the provided equipment as per the 
requirements of the insurance company. Until 
the date of transfer of title of ownership on the 
equipment, the latter will be insured under 
Project No. 00071115 from the date of 
purchase. During this period of time, the 
Municipality is obligated to provide security 
measures for the provided equipment as per 
the requirements of the insurance company. 

2.8. Общината ще подпомогне откриването на 
едно пълно щатно място за длъжност 
библиотекар в библиотеката – бенефициент, 
където такова няма, като превежда осигурените 
от МК средства за издръжка на щата незабавно 
след разкриването му и получаване на 
средствата от МК. Общината осъществява 
контрол за целесъобразно разходване на 
осигурените от МК средства за новия щат.  
 

2.8. The Municipality shall support the opening 
of a full-time librarian position at the beneficiary 
library, in cases where such a position is not 
currently available, by transferring the funds 
provided by the MC for the new position 
immediately after creation of the position and 
receipt of the funds from the MC. The 
Municipality oversees the expedient spending 
of the funds for the new position secured by the 
MC. 

2.9. Чрез настоящото споразумение Общината 
изисква от ЗУП да предоставя на Общината 
конкретна информация за потребностите по 
Програмата на местно ниво (включително 
задължения за предоставяне на съ-
финансиране, ако има такива), предложения 
как нуждите могат да бъдат задоволени, 
изчисления колко би струвало това и как 
финансирането да бъде осигурено. Също така, 
Общината изисква от ЗУП да предоставя 
предложения за това какви местни разпоредби 
или други актове трябва да бъдат 
приети/променяни, за да може Програмата да 
бъде успешно изпълнена, както и да 
предоставя всякаква друга техническа помощ, 
от която Общината се нуждае във връзка с 

2.9. Through the present Memorandum the 

Municipality requests from the PMU to provide 

the Municipality with specific information as to 

the requirements of the Program at the local 

level (and the specific obligations for providing 

cost-share, if any), suggestions as to how 

these needs can be satisfied, calculations as to 

what that will cost and how the funding might 

be secured, and suggestions as to what acts at 

the local level need to be adopted / amended in 

order for the Program to be carried out 

successfully. In addition, the PMU shall provide 

any other technical assistance that the 

Municipality needs with respect to program 
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изпълнението на Програмата. Информацията 
ще бъде предоставяна от ЗУП на кмета или до 
съответния общински отдел, с копие до кмета. 
Тази разпоредба важи за целия срок на 
изпълнението на Проект №00071115, освен ако 
двете страни не се съгласят писмено да я 
променят. 

implementation. The information shall be sent 

by the PMU to the mayor or to the respective 

municipal department that needs it with a copy 

to the mayor. This provision will apply for the 

entire duration of Project No. 00071115 unless 

both parties agree in writing to change it. 

2.10. Общината чрез определения общински 
служител или чрез друг свой упълномощен 
представител участва в периодични срещи със 
ЗУП и партньорите по Програмата за 
обсъждане на напредъка по изпълнението на 
дейностите на местно ниво, както и се 
задължава да предоставя информация за 
изпълнените дейности на ЗУП.  

2.10. The Municipality, through the nominated 
municipal official or through another authorized 
representative, participates in periodic 
meetings with the PMU and the program 
partners in order to discuss the progress on the 
implementation of activities at the local level, 
and is obligated to provide information on the 
completed activities to the PMU. 
 

2.11. Общината участва активно при 
изработването на стратегията за дългосрочна 
устойчивост на Програмата от партньорите по 
Програмата и поема съответните ангажименти 
след края на субсидията през 2013 г.  
 

2.11. The Municipality actively participates in 
the development of the strategy for long-term 
sustainability of the Program by the program 
partners and undertakes respective obligations 
after the end of the subsidy in 2013. 

2.12. Общината ще изпълнява своите 
задължения по настоящото споразумение в 
съответствие със Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и 
действащото българско законодателство. 
 

2.12. The Municipality shall fulfill its 
responsibilities under the present agreement in 
accordance with the Local Self-Government 
and Local Administration Act and the effective 
Bulgarian legislation. 

2.13. Oбщината ще спазва българското 
законодателство за възлагане на обществени 
поръчки при възлагането на поръчки, свързани 
с изпълнението на настоящото споразумение. 

2.13. The Municipality shall comply with the 
Bulgarian public procurement legislation in 
regards of the procurement, undertaken for 
implementation of the present agreement. 

 
 

 

Член 3 
Задължения на Читалището / Библиотеката

5
 

 

Article 3 
Obligations of the Chitalishte / Library

5
 

3.1. Читалището / Библиотеката е бенефициент 
и партньор на Програма „Глоб@лни библиотеки 
– България” на местно ниво. 
 

3.1. The Chitalishte / Library is a beneficiary 
and partner of the “Glob@l Libraries - Bulgaria” 
Program at the local level. 

3.2. Читалището / Библиотеката участва в 
Програмата като: 
 

3.2. The Chitalishte / Library participates in the 
Program by: 

3.2.1. съдейства за изпълнение на планираните 
по Програмата дейности на местно ниво; 

3.2.1. cooperating in the implementation of 

planned program activities at the local level; 

3.2.2. стопанисва с грижата на добър стопанин 
и отговорно осигуреното по програмата 
имущество и го използва съобразно целите на 
програмата, гаранционните условия и 
правилата за експлоатация. Оборудването се 
инсталира, стои и се намира в помещенията, 
предназначени за ползването му, определени в 
приемо-предавателния протокол или най-

3.2.2. taking care as a responsible good 
proprietor of the equipment provided under the 
Program and using this equipment in 
accordance with the program objectives, 
warranty conditions and operating instructions. 
The equipment is installed, placed and located 
in the premises, specified in the handover 
protocol or in cases when these premises are 
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подходящи за постигането на целите на 
програмата и споразумението в случаите, 
когато не са изрично определени. 

not specified, in premises most suitable for the 
achievement of the objectives of the Program 
and of the Memorandum. 

3.2.3. стопанисва и поддържа отговорно 
помещенията, в които е инсталирана 
предоставената техника, и полага усилия за 
текущото им модернизиране; 

3.2.3. taking care and maintaining as a good 
proprietor the premises where the provided 
equipment is installed and making efforts for 
their recurrent refurbishment; 

3.2.4. отчита пред ЗУП изпълнението на 
Програмата на местно ниво в съответствие с 
установените за това процедури; 

3.2.4. reporting to the PMU the implementation 
of the Program at the local level in accordance 
with the established reporting procedures; 

3.2.5. информира общността за развитието и 
възможностите по Програма „Глоб@лни 
библиотеки – България” и постигнатите 
резултати и партнира на ЗУП при изпълнение 
на плана за застъпничество и комуникация по 
Програмата; 

3.2.5. informing the community on the progress 
and the opportunities of the “Glob@l Libraries - 
Bulgaria” Program, as well as on the results 
achieved, and working as a partner of the PMU 
in the implementation of the advocacy and 
communication plan of the Program; 

3.2.6. съдейства на ЗУП и програмните 
партньори за организиране и провеждане на 
дейностите по планиране и оценка на 
въздействието на Програмата; 
 

3.2.6. assisting the PMU and the Program 

partners in organizing and carrying out the 

Program’s impact planning and assessment 

activities; 

3.2.7. съдейства на ЗУП и програмните 
партньори при осъществяване на инициативи, 
проекти, кампании и други дейности, които 
допринасят за успеха и устойчивото развитие 
на Програмата; 

3.2.7. assisting the PMU and the Program 

partners in carrying out initiatives, projects, 

campaigns and other activities which contribute 

to the success and sustainable development of 

the Program; 

3.2.8. осигурява свободен достъп на 
посетителите до компютрите и услугите в 
библиотеката минимум 8 часа на ден, 5 дни 
седмично. 

3.2.8. providing free access of visitors to 
computers and library services at a minimum of 
8 hours daily, 5 days per week. 
 

3.3. Читалището / Библиотеката използва 
целево предоставените от МК  средства за 
издръжка на новото щатно място за длъжност 
библиотекар в библиотеката - бенефициент по 
програмата. Читалището / Библиотеката се 
задължава в рамките на един месец след 
получаване на средствата за въпросното щатно 
място от МК чрез общината да назначи 
служител съобразно съответната длъжностна 
характеристика. 
 

3.3. The Chitalishte / Library uses the funds 
granted from the MC purposefully for support of 
the new to-be-appointed librarian in the 
beneficiary library. The Chitalishte / Library 
engages itself to hire an employee as per the 
relevant job description no later than one 
month after receiving the funds from the MC 
through the municipality. 

 

3.4. Читалището / Библиотеката участва в 
периодични срещи със ЗУП и партньорите по 
Програмата за обсъждане на напредъка по 
изпълнението на дейностите на местно ниво. 
Читалището / Библиотеката предоставя на ЗУП 
информация за изпълнените дейности. 
Периодичността на срещите се определя от 
ЗУП.  
 

3.4. The Chitalishte / Library participates in 
periodic meetings with the PMU and the 
Program partners to discuss the progress of 
program implementation at the local level. The 
Chitalishte / Library provides information to the 
PMU on the implemented activities. The 
periodicity of meetings is determined by the 
PMU. 

3.5. Читалището / Библиотеката осигурява 3.5. The Chitalishte / Library enables access to 
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възможност за осъществяване на проверки на 
място от упълномощени от програмните 
партньори лица във връзка с развитието и 
напредъка на Програмата. Читалището / 
Библиотеката предоставя изискваната от ЗУП 
документация, свързана с изпълнението на 
Програмата във формат и ред, определени от 
ЗУП. 
 

on-the-spot checks concerning the 
development and progress of the Program by 
persons authorized by the Program partners. 
The Chitalishte / Library submits the required 
documentation regarding the implementation of 
the Program to the PMU in form and order 
determined by the PMU. 

3.6. Читалището / Библиотеката осигурява 
редовно участие на свой/и служител/и в 
обучителните дейности (присъствени и 
дистанционни) по Програмата за целия период 
на нейното изпълнение.  

3.6. The Chitalishte / Library ensures regular 
participation of its employee(s) in the training 
activities (face-to-face and distance learning) of 
the Program for the entire period of its 
implementation. 

3.7. Читалищното настоятелство / 
Ръководството на библиотеката определя свой 
представител, който съдейства на съответния 
регионален координатор по Програмата, ЗУП и 
програмните партньори с оглед 
непосредственото и дългосрочно развитие на 
Програмата на местно ниво. 
 

3.7. The Chitalishte Board / Library 
Management appoints a representative who 
provides assistance to the respective District 
Coordinator for the Program, the PMU and the 
Program partners in relation to the immediate 
and long-term progress of the Program at the 
local level. 

3.8. Читалището / Библиотеката използва 
участието си в Програмата като основа за 
провеждане на по-нататъшни надграждащи 
дейности и инициативи, които способстват за 
постигане на обявените програмни цели на 
местно ниво: общностно развитие, повишаване 
качеството на човешкия капитал и 
приобщаване към глобалното информационно 
общество чрез пакет от разнообразни и 
модерни услуги за гражданите. 
 

3.8. The Chitalishte / Library uses its 
participation in the Program as a basis for 
continued upgrading of activities and initiatives 
which further the achievement of the 
announced objectives of the Program at the 
local level: community development, increasing 
the quality of human capital and inclusion into 
the global information society through a 
package of diverse and modern services for 
citizens. 

3.9. Читалището / Библиотеката ще спазва 
Закона за обществените библиотеки, съответно 
Закона за народните читалища и действащото 
българско законодателство при изпълнение на 
задълженията си по настоящото споразумение. 

3.9. Тhe Chitalishte / Library shall comply with 
the Public Libraries Act, respectively the 
Chitalishte Act, and effective Bulgarian 
legislation in performance of its responsibilities 
under this agreement. 

 
Член 4 

 
Задължения на Министерство на културата 

 

 
Article 4 

 
Obligations of the Ministry of Culture 

4.1. МК е отговорна агенция (водещ партньор) 
по Проект № 00071115 и партньор по Програма 
“Глобални библиотеки – България” на   
национално ниво.  

4.1. The MC is the executing agency (lead 

partner) for Project No. 00071115 and a 

partner of the “Glob@l Libraries - Bulgaria” 

Program at the national level. 

4.2. МК участва в Програмата като:  4.2. The MC participates in the Program by: 

4.2.1. осигурява необходимите средства за 
Читалището / Библиотеката за издръжка на 
един нов пълен щат, ако е необходимо, за 
длъжност библиотекар в едномесечен срок 
след подписване на настоящoто споразумение; 
  

4.2.1. providing the necessary funding to the 
Chitalishte / Library for supporting one full-time 
librarian position, where needed, within one 
month from signing the present Memorandum; 
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4.2.2. осъществява контрол чрез съответния 
Регионален координатор за Програмата при 
попълване на новото щатно място за длъжност 
библиотекар в целевата библиотека чрез 
комуникация с Читалищното настоятелство / 
Ръководството на библиотеката .  
 

4.2.2. monitoring through the respective District 
Coordinator for the Program the hiring of the 
new librarian in the target library through 
communication with the Chitalishte Board / 
Library Management. 

Член 5 
Задължения на ПРООН  

 

Article 5 
Obligations of UNDP 

5.1. ПРООН е изпълнителна агенция по Проект 
№ 00071115 и партньор на Програма 
„Глоб@лни библиотеки – България” на 
национално ниво.  
 

5.1. UNDP is the implementing agency for 
Project No. 00071115 and a partner of the 
“Glob@l Libraries - Bulgaria” Program at the 
national level. 

5.2. В съответствие с Проектния документ, 
регламентите, правилата и процедурите на 
ПРООН, ПРООН участва в Програмата като:  

5.2. Further to the Project Document, 
regulations, rules and procedures of UNDP. 
UNDP participates in the Program by: 

5.2.1. съдейства за изпълнението и контрола на 
предвидените по това споразумение 
задължения на страните в съответствие с 
годишните работни планове по Проект № 
00071115 и според правилата и процедурите на 
ПРООН.  
 

5.2.1. cooperating in the implementation and 
control of the obligations of the parties, 
provided in this Memorandum, in accordance 
with the annual work plans for Project № 
00071115 and in line with UNDP’s rules and 
regulations. 

5.2.2. оказва обща управленска подкрепа и 
техническа помощ по Програмата във 
взаимодействие със ЗУП, партньорите по 
програмата и страните по това споразумение. 

5.2.2. providing general management support 
and technical assistance to the Program 
through cooperation with the PMU, the program 
partners and the parties of this Memorandum. 

5.2.3. предоставя безвъзмездно за ползване от 
библиотеката-бенефициент оборудване, 
осигурено по Програмата. Собствеността върху 
оборудването ще бъде прехвърлена по време 
или в края на изпълнението на Проект № 
00071115 по правилата и процедурите на 
ПРООН при съгласието на МК. Предоставянето 
на оборудването се удостоверява чрез приемо-
предавателен протокол за доставка на 
оборудване, подписан от Общината, 
Читалището / Библиотеката и упълномощен от  
ПРООН представител на ЗУП. Прехвърлянето 
на собствеността върху оборудването се 
удостоверява чрез приемо-предавателен 
протокол за прехвърляне на собственост върху 
оборудване, подписан от Общината, 
Читалището / Библиотеката и упълномощен 
представител на ПРООН.  
 
5.2.4. застрахова за сметка на Проект № 
00071115 oборудването, осигурено по 
Програмата за безвъзмездно ползване от 
библиотеката-бенефициент до прехвърлянето 
на собствеността на това oборудване. 
 

5.2.3. providing free-of-charge the equipment 

provided under the Program to the beneficiary 

library. The ownership of the equipment shall 

be transferred during or at the end of the 

implementation of Project No. 0071115 

according to the rules and procedures of UNDP 

and with the agreement of the MC. The 

provision of the property is certified through a 

handover protocol for provision of equipment, 

signed by the Municipality, the Chitalishte / 

Library and a representative of the PMU, 

authorized by UNDP. The transfer of title of 

ownership on the equipment is certified through 

a handover protocol for transfer of title of 

ownership on equipment signed by the 

Municipality, the Chitalishte / Library and an 

authorized UNDP representative. 

5.2.4. insuring under Project No. 00071115 the 
equipment provided under the Program for 
free-of-charge use by the beneficiary library 
until the title of ownership of this equipment is 
transferred. 

5.3. Чрез ЗУП ПРООН осигурява лицензирани 
софтуерни приложения за закупеното по 
Програмата оборудване. Софтуерните 

5.3. Through the PMU, UNDP ensures 
software applications for all workstations 
purchased for the Program. The software 
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приложения ще бъдат подбрани от списък по 
дарителската програма на Майкрософт и ще  
включват операционна система, офис пакет и 
специфични приложения. 
 
 
5.4. Чрез ЗУП и в консултация с партньорите по 
програмата ПРООН изработва препоръки 
относно необходимите квалификация и опит на 
новоназначаваните библиотекари. 
 
 

Член 6 
Неизпълнение 

 
6.1. При неизпълнение на някое от 
задълженията на страните, тя информира 
останалите партньори и: 
 
6.1.1.  ако има възможност, със собствени 
усилия преодолява неизпълнението и 
изпълнява задължението си; 
 
6.1.2.  иска помощ, след като мотивира 
обективна невъзможност да изпълни 
задължението си; 
 
 
6.1.3. прекратява своето участие в 
споразумението, поради невъзможност да 
изпълнява задълженията си, като дължи 
обратно на останалите участници в 
споразумението онова, което е получила от тях 
във връзка с него, ако то повече не може да се 
използва за постигане на целите на 
споразумението. 
 
 

Член 7 
Устойчивост и мерки за публичност 

 
7.1. Бенефициентите по Програмата са длъжни 
да осигурят неговата устойчивост и след 
изтичане на срока на Проект № 00071115  или 
след прекратяване на финансирането по 
проекта. Устойчивостта включва: 

 
7.1.1. използване по предназначение на 
полученото финансиране, оборудване и 
консумативи; 

 
7.1.2. постигане на целите на настоящото 
споразумение и трайното им поддържане; 

 
 

7.1.3. осигуряване на техническото обслужване 
на полученото оборудване, на консумативите 
за него и на човешкия ресурс, необходим за 
работа с него. 

applications will be selected from the list under 
Microsoft's donation program and will include 
an operating system, an office package and 
specific applications. 

 
5.4. Through the PMU and in consultation with 
the program partners, UNDP develops 
recommendations for the necessary 
qualification and experience of the to-be-hired 
librarians. 

Article 6 
Non-Compliance 

 
6.1. In case a party is unable to comply with an 
obligation, the party informs the other partners 
and: 
 
6.1.1. if capacitatated, overcomes the non-
compliance and complies with the obligation on 
its own; 
 
6.1.2. requests assistance, following a 
justification of objective incapacity to comply 
with its obligation; 
 
 
6.1.3. terminates its participation in the 
Memorandum due to incapacity to comply with 
its obligations, and is obligated to the other 
partners to the Memorandum for all that it has 
received from them for the purposes of the 
Memorandum in the case this due obligation 
can no longer be utilized for the purposes of 
the Memorandum. 
 
 

Article 7 
Sustainability and Publicity 

 
7.1. The Program beneficiaries shall ensure its 
sustainability following the expiration of the 
duration of Project No 00071115 or following 
termination of the project’s financing. 
Sustainability includes: 
 
7.1.1. expending the funding, equipment and 
consumables received as intended; 
 
 
7.1.2. meeting the objectives of the present 
Memorandum and observing them in the long-
run; 
 
7.1.3. technical maintenance for the equipment 
provided, consumables for this equipment and 
human resources necessary for its functioning. 
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7.2. Мерките за публичност включват: 
 
7.2.1. поставянето на текстов и графичен 
символ на Програмата на всяко оборудване, 
доставено и използвано за целите на проекта, 
на местата, на които се предоставят услуги, 
финаnсирани от проекта или в изпълнение на 
неговите цели; 
 
7.2.2. представяне на информация пред 
местното население за целите на Програмата и 
възможностите, които предоставя. 
 

7.2. Publicity includes: 

7.2.1. placing a text and graphic logo of the 
Program on every equipment item provided 
and utilized for the purposes of the project, on 
the premises where services, funded by the 
project are provided or in line with its 
objectives; 
 
7.2.2. sharing of information with the local 
population about the purposes of the Program 
and the opportunities it provides. 

Член 8 
Тълкуване 

 
8.1. При необходимост от тълкуване на 
споразумението, то ще се извършва във връзка 
с неговите цели и предмет, текста и 
съдържанието на Проектния документ по 
Проект № 00071115 и приложенията към него, 
както и Договора за финансиране с фондация 
„Бил и Мелинда Гейтс” от 19 май 2009 г. и 
документите, свързани с неговото сключване, 
като се отчита, че настоящото споразумение е 
сключено изцяло в обществена полза.  
 
 
8.2. Нищо в настоящoто споразумение или във 
връзка с него няма да се счита като отказ, 
изричен или мълчалив, от някоя от 
привилегиите или имунитетите и от други права 
или средства за защита на ПРООН. ПРООН 
няма да носи отговорност за никакви последици 
или претенции, основани на действия или 
бездействия от страна на Министерството на 
културата, Общината и Читалището / 
Библиотеката. 
 

Article 8 
Interpretation 

 
8.1. In case of need of interpretation of the 
Memorandum, this interpretation shall be done 
in accordance with the objectives and subject 
matter of the Memorandum, the text and 
contents of the project document of Project No. 
00071115 and its annexes, as well the Grant 
Agreement with the Bill and Melinda Gates 
Foundation as of May 19

th
 2009 and the 

documents related to its execution, taking into 
consideration that this agreement is effected 
entirely for the public good. 
 
8.2. Nothing in or relating to this agreement 
shall be deemed to prejudice or constitute a 
waiver of the privileges and immunities nor any 
other rights or remedies of the UNDP. The 
UNDP shall not be liable for any consequences 
of, or claim based upon, any act or omission on 
the part of the Ministry of Culture, the 
Municipality and the Chitalishte / Library. 
 
 

Член 9 
Разрешаване на спорове 

9.1. Страните по споразумението се 
задължават да полагат  максимални усилия да 
разрешават всички възникнали спорове, 
противоречия или искове, породени от или 
отнасящи се към настоящото споразумение, 
нарушенията на условията на споразумението, 
неговото прекратяване или недействителност 
чрез преговори, съгласителна процедура или 
други способи на взаимно споразумение.  
 

Article 9 
Settlement of Disputes 

9.1. The parties under this Memorandum are 
bound to use their best efforts to settle any 
dispute, controversy or claim arising out of, or 
relating to this Memorandum or the breach, 
termination or invalidity thereof through 
negotiation, conciliation or other modes of 
amicable settlement.  
 
 

9.2. В случаите, когато страна по спора не е 
ПРООН и страните не успеят да постигнат 
съгласие по повод на възникнали спорове, 
противоречия или искове, същите се решават 
според българското законодателство. 
 
9.3. В случаите, когато страна по спора е 
ПРООН: 

9.2. In the event that UNDP is not a concerned 
party and the parties fail to resolve amicably 
the dispute, controversy or claim, these shall 
be settled in accordance with the Bulgarian 
legislation. 
 
9.3. In the event that UNDP is a concerned 
party: 



          

 
 

11 

 

 
9.3.1. страните ще положат всички усилия да 
разрешават помежду си възникнали спорове, 
противоречия или искове, възникнали въз 
основа на или отнасящи се до настоящото 
споразумение или неговото нарушение, 
прекратяване или невалидност. Ако страните 
желаят да търсят взаимно споразумение чрез 
помирителна процедура, същата ще се води в 
съответствие с Правилата за помирение на 
UNCITRAL в сила към момента или по ред, 
договорен между страните.  
 
9.3.2. спорове, противоречия или искове, 
възникнали въз основа на или отнасящи се до 
настоящото споразумение или неговото 
нарушение, прекратяване или невалидност, 
които страните не успеят да разрешат по 
взаимно споразумение според предвиденото в 
горния параграф в срок от шестдесет (60) дни 
от получаване от едната от страните на молба 
от другата страна за разрешение по взаимно 
споразумение, ще бъдат отнасяни от която и да 
е от страните до арбитраж в съответствие с 
Арбитражните правила на UNCITRAL в сила 
към момента.  Арбитражният съд не е 
оправомощен да присъжда наказателни 
щети. Страните са обвързани от решението на 
арбитражния съд, постановено в съответствие 
с арбитражната процедура, като окончателно 
отсъждане на спора, противоречието или иска. 
 
9.4. В случай, че Общината или Читалището / 
Библиотеката не изпълнява задълженията си 
по настоящото споразумение и не предприеме 
съответните мерки според сроковете на 
предвидените годишни работни планове на 
Програмата, МК и ПРООН могат да оттеглят 
подкрепата по Програмата. 

 
Член 10 

Заключителни клаузи 
10.1. В изпълнение на своите права и 
задължения страните ще документират своите 
действия чрез приемо-предавателни протоколи, 
констативни протоколи, финансово-счетоводни 
документи и други допустими от 
законодателството такива. Същите могат да 
служат и за уреждане на конкретни въпроси 
между подписващите ги, като напр. oпределяне 
на МОЛ, конкретно помещение за съхранение 
на оборудването и други такива.  
 
10.2. Настоящото споразумение може да бъде 
изменяно само в писмен вид със съгласието на 
страните. 
 
10.3. Настоящото споразумение влиза в сила от 
момента на подписването му от всички страни и 

 
9.3.1. the parties shall use their best efforts to 
settle amicably any dispute, controversy or 
claim arising out of, or relating to this 
Memorandum or the breach, termination or 
invalidity thereof. Where the parties wish to 
seek an amicable settlement through 
conciliation, the conciliation shall take place in 
accordance with the UNCITRAL Conciliation 
Rules then obtaining, or according to such 
procedure as may be agreed between the 
parties. 
 
9.3.2. any dispute, controversy or claim 
between the parties arising out or relating to 
this agreement or the breach, termination or 
invalidity thereof, unless settled amicably under 
the preceding paragraph within sixty (60) days 
after receipt by one party of the other party's 
request for such amicable settlement, shall be 
referred by either party to arbitration in 
accordance with the UNCITRAL Arbitration 
Rules then obtaining.  The arbitral tribunal shall 
have no authority to award punitive damages.  
The parties shall be bound by any arbitration 
award rendered as a result of such arbitration 
as the final adjudication of any such 
controversy, claim or dispute. 
 
 
 
 
9.4. In the event that the Municipality or the 
Chitalishte / Library is not executing its 
obligations under this Memorandum and is not 
taking the respective measures according to 
the terms of the envisaged annual work, the 
MC and UNDP may withdraw the support 
under the Program.  

 
Article 10 

Final Clauses 
10.1. In effecting their rights and obligations, 
the parties will document their actions via 
handover protocols, verification protocols, 
financial and accounting documents and other 
documents applicable by law. The documents 
may be used for settling specific issues among 
the signatory parties such as for instance 
specifying the liable person, the specific 
premise for hosting the equipment, etc.   
 
 
10.2. The present Memorandum may be 
amended only in writing upon the agreement of 
the parties.  
 
10.3. The present Memorandum enters into 
force on the date of its signing by all parties 
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остава в сила до приключването на Проект № 
00071115. 
 
10.4. Настоящото споразумение може да 
продължи да действа и след приключването на 
на Проект № 00071115 при правоприемство или 
заместване на ПРООН и ЗУП от друг субект или 
при институционализиране на проекта с цел 
постигане устойчивост на целите на проекта и 
максимална обществена полза. 
 
 
КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО 
долуподписаните, надлежно оправомощени 
представители на Страните, подписаха 
настоящото споразумение в четири еднакви 
двуезични оригинала (английски език и 
български език). 

and remains in force until the completion of 
Project No. 00071115. 
 
10.4. The present Memorandum may continue 
to be in force following the completion of 
Project № 0071115 in the case of substitution 
of UNDP and the PMU by another entity or in 
the case of institutionalizing the project for the 
purposes of achieving sustainability of the 
project’s objectives and maximum benefits for 
society. 
 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly 
authorized representatives of the Parties, have 
signed the present Memorandum in four 
identical bilingual (English and Bulgarian 
language) originals. 
 

 

 

 

 

За Министерство на културата  

For the Ministry of Culture 

 

 

 

 

..................................................... 

 

..................................................... 

 

 

 

 

Име,длъжност 
Name, Title 

 

Подпис, дата  
Signature, Date 

 

За ПРООН / For UNDP 

 

 

..................................................... 

 

..................................................... 

 

 

Име,длъжност 
Name, Title 

Подпис, дата  
Signature, Date 

 

За Общината / For the Municipality 

 

 

..................................................... 

 

..................................................... 

 

 

Име,длъжност  
Name, Title 

Подпис, дата 
Signature, Date 

 

За Читалището / Библиотеката
6
 

For the Chitalishte / Library
6 

 

..................................................... 

 

..................................................... 

Председател на настоятелството /  
Директор на библиотеката 
Chair of the Chitalishte Board / 
Library Director 

 

Име  / Name 

 

Подпис, дата 
Signature, Date 

 

                                                 
6
  Ненужното се зачертава. 

6   
Cross out text not relevant. 
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