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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 720 

 

 На основание чл.73, ал.1 и ал.2 и във връзка с чл.66 от Правилника за организацията и 

дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и  чл.17 

ал.1 т.1, чл.25, чл.27, чл.28 и чл.29 от ЗМСМА и след станалите разисквания, Общински съвет- 

Елин Пелин  

РЕШИ: 

 

 На основание чл.73, ал.1 и ал.2 и във връзка с чл.66 от Правилника за организацията и 

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

чл.17 ал.1 т.1, чл.25, чл.27, чл.28 и чл.29 от ЗМСМА приема предложения дневен ред, както 

следва: 

1. Предложения на постоянната комисия по „Инвестиции, управление и разпореждане с 

общинско имущество”, от заседание проведено на 15.07.2013 г. 

 

2. Предложения на постоянната комисия по „Контрол и мониторинг върху дейността на 

търговските дружества с общинско участие в капитала”, от заседание проведено на 09.07.2013г. 

 

3. Предложения на постоянната комисия по „Устройство на територията, строителство, 

екология, селско и горско стопанство”, от заседание проведено на 10.07.2013 г. 

 

4.  Предложения на постоянната комисия по „Здравеопазване, образование, култура и 

вероизповедание, спорт и социални дейности”, от заседание проведено на 11.07.2013г. 

 

5. Предложение на постоянната комисия по „Законност, сигурност, обществен ред, 

граждански права и транспорт”, от заседание проведено на 08.07.2013 г. 

  

6. Разни 

 

 

 

ЗА- 17      ПРОТИВ- няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 



 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 721 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, във връзка с 

Предложение от  ИД Кмет на Община Елин Пелин г-н Йорданов вх.№ОА-6520(6) от 

15.07.2013г. и след становище на постоянната комисия по „Инвестиции, управление и 

разпореждане с общинско имущество”, Общински съвет- Елин Пелин 

                                                                       

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС Общински съвет-Елин 

Пелин приема актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2013 година, приета с Решение №546/31.01.2013г. на Общински 

съвет, в част: 

 

ІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 

 

1. 23 кв.м./двадесет и три кв.м./, придаваема площ към УПИ V-602 кв.64 по плана на 

с.Голема Раковица, Община Елин Пелин, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС . 

2. имоти с №№000535, 000594, 000608, 000591, 000600, 000596, 000613, 000599,  000605, 

включени в УПИ IV- за производствени, складови дейности, обществено и делово обслужване” 

кв.80  с.Гара Елин Пелин, община Елин Пелин за УПИ ХХХVІІ-За транспортна инфраструктура 

и инженерни комуникации, кв.80 с.Гара Елин Пелин, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС. 

 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов За - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев За - - 

10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров За - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 



15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

 

ЗА- 17    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 722 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с 

§27, ал.2 от ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ, писма от г-н Й.Йорданов – ИД Кмет на Община Елин Пелин с 

вх.№№ОА-6881/04.07.2013г., ОА-6881(1)/10.07.2013г. и ОА-6881(2)/11.07.2013г. във връзка с 

постъпили мотивирани искания от Общинска служба „Земеделие” гр.Елин Пелин и след 

становище на постоянната комисия по „Инвестиции, управление и разпореждане с общинско 

имущество”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с 

§27, ал.2 от ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал.2 

от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, както следва: 

 1. Имот №610006 по КВС на с.Голема Раковица, Община Елин Пелин, съгласно 

Мотивирано искане на ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-21464/03.07.2013г. 

2. Имот №120040 по КВС на с.Голема Раковица, Община Елин Пелин, съгласно 

Мотивирано искане на ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-21463/03.07.2013г. 

3. Имоти №024009 и №199016 всички по КВС на с.Голема Раковица, Община Елин 

Пелин, съгласно Мотивирано искане на ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-21461/03.07.2013г. 

4. Имот №070061 по КВС на с.Голема Раковица, Община Елин Пелин, съгласно 

Мотивирано искане на ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-21460/03.07.2013г. 

5. Имоти №120041 и №555008 всички по КВС на с.Голема Раковица, Община Елин 

Пелин, съгласно Мотивирано искане на ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-21459/03.07.2013г. 

6. Имот №167065 по КВС на с.Чурек, Община Елин Пелин, съгласно Мотивирано искане 

на ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-21465/03.07.2013г. 

 7. Имоти № 055074, №007010, №007009, №062023 и №064063 всички по КВС на 

с.Елешница и имот №003011 по КВС на с.Потоп, съгласно Мотивирано искане на ОСЗ гр.Елин 

Пелин вх.№П-02-21462/03.07.2013г. 

8. Имот №017011 по КВС на с.Огняново, съгласно Мотивирано искане на ОСЗ гр.Елин 

Пелин вх.№П-02-21489/05.07.2013г. 

9. Имот №075066 по КВС на с.Голема Раковица, съгласно Мотивирано искане на ОСЗ 

гр.Елин Пелин вх.№П-02-21488/05.07.2013г. 

 10. Имот №141013 по КВС на с.Голема Раковица, съгласно Мотивирано искане на ОСЗ 

гр.Елин Пелин вх.№П-02-21487/05.07.2013г. 

 11. Имоти №№644003, 572038, 572037, 571035, 571037 и 571036 всички по КВС на 

с.Голема Раковица, съгласно Мотивирано искане на ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-

21486/05.07.2013г. 



12. Имоти №№000134 и 141022 по КВС на с.Голема Раковица, съгласно Мотивирано 

искане на ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-21519/10.07.2013г. 

13. Имоти №№118066, 127067, 127068, 127069, 127070, 390005 и 064009 по КВС на 

с.Чурек, съгласно Мотивирано искане на ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-21518/10.07.2013г. 

14. Имот №120038 по КВС на с.Голема Раковица, съгласно Мотивирано искане на ОСЗ 

гр.Елин Пелин вх.№П-02-21517/10.07.2013г. 

15. Имоти №№167063, 167064, 309002, 309003 и 119053 по КВС на с.Чурек, съгласно 

Мотивирано искане на ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-21516/10.07.2013г. 

16. Имот №589013 по КВС на с.Голема Раковица, съгласно Мотивирано искане на ОСЗ 

гр.Елин Пелин вх.№П-02-21515/10.07.2013г. 

 

  

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов За - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев За - - 

10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров За - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

 

ЗА- 17    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 



 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 723 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба №4 на Общински съвет-Елин Пелин за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с 

Предложение от Кмета на Община Елин Пелин г-жа Г.Георгиева вх.№ОА-

6703/15.03.2013г. и след становище на постоянната комисия по „Инвестиции, управление 

и разпореждане с общинско имущество”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба №4 на Общински съвет-Елин Пелин за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: 

 1. Открива процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на 

недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ: незастроен УПИ ХХІV-За 

обществено обслужване, кв.62, с площ 160кв.м., по плана на гр.Елин Пелин, Община 

Елин Пелин, с предназначение за изграждане на обект за изработване на надгробни 

плочи. 

  2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на имота 

подробно описан в т.1, в размер на 5 220.00 лева /пет хиляди двеста и двадесет лева и 00 

ст./ без ДДС. 

 3. Упълномощава Кмета на Община Елин Пелин да проведе процедура за 

продажба на имота подробно описан в т.1 чрез публично оповестен конкурс и 

сключи договор с кандидата обявен за спечелил, съгласно заповед за класиране. 

  
Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов За - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев За - - 



10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров За - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

 

ЗА- 17    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 724 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и чл.60 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл.2, ал.2, т.2 от Наредба №4 на Общински съвет-Елин Пелин за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Предложение 

от ИД Кмет на Община Елин Пелин г-н Йорданов с вх.№ ОА-4334 (40) от 12.07.2013г. и след 

становище на постоянната комисия по „Инвестиции, управление и разпореждане с общинско 

имущество”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и чл.60 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл.2, ал.2, т.2 от Наредба №4 на Общински съвет-Елин Пелин за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество променя характера на 

собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на следните имоти: 

1. №000417 /образуван от имот №000408 с начин на трайно ползване – полски път- 

публична общинска собственост/, с площ от 0.126 дка, включен в одобрен ПУП-ПЗ на обект 

„Удължаване на летателната писта за излитане и кацане на летище с.Лесново”, 

 2. №000422 /образуван от имот №000412 с начин на трайно ползване – полски път- 

публична общинска собственост/, с площ от 0.186 дка, включен в одобрен ПУП-ПЗ на обект 

„Удължаване на летателната писта за излитане и кацане на летище с.Лесново”. 

 

 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов За - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев За - - 

10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров За - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 



15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов Отсъства - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

 

ЗА- 16    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

  

 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 725 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.65, 

ал.1, т.1.2 от Наредба №4 на Общински съвет-Елин Пелин за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, във връзка с Предложение от г-н Йорданов – ИД Кмет на 

Община Елин Пелин вх.№ОА-6893/11.07.2013г. и след становище на постоянната комисия по 

„Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, Общински съвет- Елин 

Пелин 

РЕШИ: 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.65, 

ал.1, т.1.2 от Наредба №4 на Общински съвет-Елин Пелин за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество: 

1. Да бъде прекратена съсобственост с Община Елин Пелин за 23 кв.м. /двадесет и три 

кв.м./, /от път-др.селищна територия/, придаваема площ към УПИ V-602 кв.64 по плана на 

с.Голема Раковица, Община Елин Пелин, област Софийска, съгласно кадастрален и 

регулационен план, утвърден със заповед №0-719/1971 год. и изменен със заповед 

№241/14.12.1989 год., актувани с АЧОС №2565/20.06.2013г. вписан в АВ. 

  Собственик на УПИ V-602 в кв.64, по плана на с.Голема Раковица с нотариален акт  №31, 

том ІІІ, дело №437 от 19.10.1973 год. е Михаил Павлов Пешов. 

2. Утвърждава изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител на имота подробно 

описан в т.1 в размер на 110.00 лв. /сто и десет лева и 00 ст./ - без ДДС. 

 3. Упълномощава Кмета на Община Елин Пелин да сключи договор за прекратяване на 

съсобственост за 23 кв.м. /двадесет и три кв.м./, придаваема площ към УПИ V-602 кв.64 по 

плана на с.Голема Раковица, Община Елин Пелин с наследници на Михаил Павлов Пешов, чрез 

продажба частта на Общината. 

  

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов За - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев За - - 



10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров За - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

 

ЗА- 17    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

 

 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 726 

 
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2,  чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.65 

ал.1, т.1.2 от Наредба №4 на Общински съвет-Елин Пелин за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, във връзка с  Предложение от г-н Йорданов – ИД Кмет на 

Община Елин Пелин вх.№ОА-6895/12.07.2013г. и след становище на постоянната комисия по 

„Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, Общински съвет- Елин 

Пелин 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.65 

ал.1, т.1.2 от Наредба №4 на Общински съвет-Елин Пелин за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество: 

1. Да бъде прекратена съсобствеността между Община Елин Пелин и „ПАРК 

ИНДУСТРИЯ – София Изток” АД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията 

с ЕИК 175058901, със седалище и адрес на управление в гр.София, общ. Столична, р-н Средец, 

ул. Славянска №13, представлявано от Георги Атанасов, в качеството си на Изпълнителен 

директор на дружеството, в недвижим имот представляващ УПИ IV- за производствени, 

складови дейности, обществено и делово обслужване” кв.80, по КРП на с.Гара Елин Пелин, чрез 

продажба частта на Община Елин Пелин, представляваща: 

Поземлени имоти -полски пътища с №№000535, 000594, 000608, 000591, 000600, 000596, 

000613, 000599,  000605, с обща площ от 11996 кв.м.,  включени в УПИ IV- за производствени, 

складови дейности, обществено и делово обслужване” в кв.80 по плана на с.Гара Елин Пелин, 

община Елин Пелин, собственост на Община Елин Пелин, 

          2. Утвърждава изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител, на имотите посочени в 

т.1 във връзка с приключване на процедура по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.65, ал.1, т.1.2 от 

Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  за 

поземлени имоти - полски пътища с №№000535, 000594, 000608, 000591, 000600, 000596, 

000613, 000599,  000605, с обща площ от 11996 кв.м.,  включени УПИ IV- за производствени, 

складови дейности, обществено и делово обслужване”, в кв.80 по плана на с.Гара Елин Пелин, 

община Елин Пелин, собственост на Община Елин Пелин на обща стойност 146351,20 лева /сто 

четиридесет и шест хиляди триста петдесет и един лева и двадесет стотинки/, без ДДС. 
    3. Упълномощава Кмета на Община Елин Пелин да сключи договор за прекратяване на 

съсобственост чрез продажба частта на Общината на имотите посочени в т.1 с „ПАРК 

ИНДУСТРИЯ  София Изток” АД.     

 

  

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 



2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов За - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев За - - 

10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров За - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

 

ЗА- 17    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

 

 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 727 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.16 от Правилника за организацията и 

дейността на „Общински гори-Елин Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин, Предложение от г-н 

Г.Костов-Председател на Общински съвет-Елин Пелин №08-6878 (1) от 04.07.2013г. във връзка 

с подадено предизвестие от П.Панайотов-Управител на „Общински гори-Елин Пелин” ЕООД по 

чл.11 ал.1 т.4 от Договор за възлагане на управление №ДГ-2850/16.05.2012г. със Заявление вх.№ 

08-6878/ 01.07.2013г. и след становище на постоянната комисия по „Контрол и мониторинг 

върху дейността на търговските дружества с общинско участие в капитала”, Общински съвет- 

Елин Пелин 

РЕШИ: 

 

В качеството си на орган, упражняващ правата на собственост на Община Елин Пелин в 

качеството й на едноличен собственик на капитала на „Общински гори-Елин Пелин” ЕООД 

гр.Елин Пелин освобождава Панайот Павлов Панайотов от длъжността Управител на 

„Общински гори-Елин Пелин” ЕООД, считано от 01.08.2013г.  

  

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов За - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев За - - 

10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров За - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 



20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

ЗА- 17    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 728 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 във връзка чл.147 от Търговския 

закон и чл.181, ал.5 във връзка с ал.1, т.1 буква „б” от Закона за горите, Предложение от г-н 

Г.Костов-Председател на Общински съвет-Елин Пелин №08-6878 (1) от 04.07.2013г., и след 

становище на постоянната комисия по „Контрол и мониторинг върху дейността на търговските 

дружества с общинско участие в капитала”, Общински съвет- Елин Пелин 

РЕШИ: 

 

В качеството си на орган, упражняващ правата на собственост на Община Елин Пелин в 

качеството й на едноличен собственик на капитала на „Общински гори-Елин Пелин” ЕООД 

гр.Елин Пелин: 

1. Избира Филип Борисов Зайков, ЕГН:………….. за Управител на „Общински гори-Елин 

Пелин” ЕООД, считано от 01.08.2013г. 

2. Упълномощава Филип Борисов Зайков, ЕГН:……………….. да извърши всички 

необходими правни и фактически действия по вписване на промяната по отношение на 

освобождаване на Панайот Павлов Панайотов като управител на „Общински гори-Елин Пелин” 

ЕООД и избора на Филип Борисов Зайков за нов такъв. 

3. Да възложи на Кмета на Община Елин Пелин да сключи договор за възлагане на 

управлението на „Общински гори-Елин Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин с избрания управител. 

 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов За - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев За - - 

10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров За - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 



17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова Отсъства - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

ЗА- 16    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 729 

 

І. На основание чл. 21 ал.1 т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.30 

ал.3 от ППЗОЗЗ и Решение № 264 от протокол № 9/ 31.05.2012г на ОбС- Елин Пелин, след устно 

предложение от г- н Георги Костов- Председател на Общински съвет- Елин Пелин и становище от 

адв.Никола Вулджев- юрисконсулт на ОбС, след становище на ПК по „Устройство на 

територията, строителство, екология, селско и горско стопанство”, Общински съвет- Елин Пелин 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 21 ал.1 т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.30 

ал.3 от ППЗОЗЗ и Решение № 264 от протокол № 9/ 31.05.2012г на ОбС- Елин Пелин: 

1. Допълва т. 1 на Решение № 700/ 27.06.2013 г. по следния начин: 
,, 1. Одобрява задание за изработване на ПУП за имот № 000394 в землището на гр.Елин 

Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област, за което да се проведат съгласувателните 

процедури по чл. 125, ал. 7 от ЗУТ преди приемане на Подробния устройствен план.” 

2. Допълва т. 1 на Решение № 701/ 27.06.2013 г. по следния начин: 

    ,, 1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПП за част от имот № 088166 в землището 

на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област, за което да се проведат 

съгласувателните процедури по чл. 125, ал. 7 от ЗУТ преди приемане на Подробния 

устройствен план.” 

3. Допълва т. 1 на Решение № 702/ 27.06.2013 г. по следния начин: 

   ,, 1. Одобрява задание за изработване на ПУП за имот № 468 по плана на 

новообразуваните имоти на земеделски земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с.Елешница, 

Община Елин Пелин, Софийска област, за което да се проведат съгласувателните процедури по 

чл. 125, ал. 7 от ЗУТ преди приемане на Подробния устройствен план.” 

4. Допълва т. 1 на Решение № 703/ 27.06.2013 г. по следния начин: 

    ,, 1. Одобрява задание за изработване на ПУП за имот № 049027 в землището на с.Габра, 

Община Елин Пелин, Софийска област, за което да се проведат съгласувателните процедури по 

чл. 125, ал. 7 от ЗУТ преди приемане на Подробния устройствен план.” 

 

 

 

ЗА- 16    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 



 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 730 

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, във връзка с 

Предложение от ИД Кмет на Община Елин Пелин- г- н Йордан Йорданов с вх. № ОА-6891/ 

10.07.2013 г. и след становище на ПК по ,, Устройство на територията, строителство, екология, 

селско и горско стопанство”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ: 

1. Дава съгласие да се проведат процедурите по ЗУТ за ИПРЗ на УПИ ХІІІ-656, ХІІ-234, V-

235 и ХІV-магазин, кв.34, с.Лесново Община Елин Пелин, Софийска област, за изменение на 

вътрешните им регулационни линии. 

  

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов За - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев За - - 

10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров За - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 

15.Любомир Николов Ников Отсъства - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 



ЗА- 16    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 731 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.30 

ал.3 от ППЗОЗЗ, решение № 264 от протокол № 9/ 31.05.2012г на ОбС-Елин Пелин и решение № 

19 от протокол № 5/ 08.07.2013г на Общинския експертен съвет по устройство на територията, във 

връзка с Предложение на ИД Кмет на Община Елин Пелин- г- н Йордан Йорданов с вх. №  ОА- 

6886/ 10.07.2013 г. по Докладна записка с вх.№ 6929/ 01.02. 2013 г. от г- н Борислав Стойчев- 

Кмет на с. Петково и след становище на ПК по ,, Устройство на територията, строителство, 

екология, селско и горско стопанство”, Общински съвет- Елин Пелин 

РЕШИ 

 

Н основание чл.21 ал.1 т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.30 ал.3 

от ППЗОЗЗ, решение № 264 от протокол № 9/ 31.05.2012г на ОбС-Елин Пелин и решение № 19 от 

протокол № 5/ 08.07.2013г на Общинския експертен съвет по устройство на територията: 

1. Одобрява задание за изработване на ПУП на имоти №№ 025036 и 025047 в землището на 

с.Петково, Община Елин Пелин, Софийска област, за което да се проведат съгласувателните 

процедури по чл.125 ал.7 от ЗУТ преди приемане на подробния устройствен план. 

2. Разрешава изработване на ПУП-ПЗ „ За гробищен парк “  на имоти №№ 025036 и 025047 

в землището на с.Петково, Община Елин Пелин, Софийска област 

3. Изработеният ПУП да се съгласува с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ Разпределение България “ АД, 

РИОСВ-София, РЗИ-Софийска и да се проведат процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на 

площадка за проектиране.   

 

 

 

 ЗА- 16    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 1 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 732 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.30 

ал.3 от ППЗОЗЗ, решение № 264 от протокол № 9/ 31.05.2012г на ОбС-Елин Пелин и решение № 

17 от протокол № 5/ 08.07.2013г на Общинския експертен съвет по устройство на територията, във 

връзка с Предложение на ИД Кмет на Община Елин Пелин- г- н Йордан Йорданов с вх. №  ОА- 

6889/ 10.07.2013 г. по  преписка вх.№ УТ2_19-1612 от  2013 г. от  Виктор Красенов Топалов и след 

становище на ПК по ,,Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско 

стопанство”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.30 

ал.3 от ППЗОЗЗ, решение № 264 от протокол № 9/ 31.05.2012г на ОбС-Елин Пелин и решение № 

17 от протокол № 5/ 08.07.2013г на Общинския експертен съвет по устройство на територията: 

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за имот №000530 и част от имот №000531 

в землището на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област, за което да се проведат 

съгласувателните процедури по чл.125 ал.7 от ЗУТ преди приемане на подробния устройствен 

план. 

2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за нискоетажно жилищно застрояване на имот 

№000530 и част от имот № 000531 в землището на гр.Елин Пелин с устройствени показатели: Пл - 

40%, Кинт – 1,2, мин.Оз.площ – 40%, Нмакс – 10м. ПР да се обвърже с действащата регулация на 

с.гара Елин Пелин. 

3. Изработеният ПУП да се съгласува с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ Разпределение България “ АД, 

РИОСВ-София, РЗИ-Софийска и да се проведат процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на 

площадка за проектиране.   

 

 

  

 

ЗА- 16    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 



 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 733 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.30 

ал.3 от ППЗОЗЗ, решение № 264 от протокол № 9/ 31.05.2012г на ОбС-Елин Пелин и решение № 

18 от протокол № 5/ 08.07.2013г на Общинския експертен съвет по устройство на територията, във 

връзка с Предложение на ИД Кмет на Община Елин Пелин- г- н Йордан Йорданов с вх. №  ОА- 

6888/ 10.07.2013 г. по  преписка вх.№ УТ2_19-1613 от  2013 г. от Надежда Атанасова Паникян и 

след становище на ПК по ,,Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско 

стопанство”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.30 

ал.3 от ППЗОЗЗ, решение № 264 от протокол № 9/ 31.05.2012г на ОбС-Елин Пелин и решение № 

18 от протокол № 5/ 08.07.2013г на Общинския експертен съвет по устройство на територията: 

1. Одобрява задание за изработване на ПУП за имот № 024006 за землището на с.Нови хан, 

Община Елин Пелин, Софийска област, за което да се проведат съгласувателните процедури по 

чл.125 ал.7 от ЗУТ преди приемане на подробния устройствен план. 

2. Разрешава изработване на ПУП-ПЗ на имот № 024006 за землището на с.Нови хан с 

отреждане на имота „ За вилно застрояване ” и устройствени показатели: Пл - 40%, Кинт – 0,8, 

мин.Оз.площ – 50%, Нмакс – 7м. При изработване на ПЗ да се спази решение № 26.4 от протокол 

№ 1/ 04.02.2011г на ОбЕС по УТ – задължителните и ограничителните линии на застрояване да се 

определят най-малко на 8м от оста на прилежащите полски пътища с цел евентуално бъдещо 

урегулиране на територията. 

3. Разрешава изработване на необходимите за функционирането на обекта парцеларни 

планове за техническа инфраструктура 

4. Изработените ПУП да се съгласуват с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ Разпределение България “ АД, 

РИОСВ-София, РЗИ-Софийска област и да се проведат процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на 

площадка/трасе за проектиране.   

 

 

 

 ЗА- 16    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 



 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 734 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.30 

ал.3 от ППЗОЗЗ, решение № 264 от протокол № 9/ 31.05.2012г на ОбС-Елин Пелин и решение № 

20.2 от протокол № 5/ 08.07.2013г на Общинския експертен съвет по устройство на територията, 

във връзка с Предложение на ИД Кмет на Община Елин Пелин- г- н Йордан Йорданов с вх. №  

ОА- 6887/ 10.07.2013 г. по  преписка вх.№ УТ2_19-1614 от  2013 г. от ,, Макс електроникс” ООД и 

след становище на ПК по ,,Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско 

стопанство”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.30 

ал.3 от ППЗОЗЗ, решение № 264 от протокол № 9/ 31.05.2012г на ОбС-Елин Пелин и решение № 

20.2 от протокол № 5/ 08.07.2013г на Общинския експертен съвет по устройство на територията: 

1. Одобрява задание за изработване на ПУП за имот № 000254 в землището на с.Григорево, 

Община Елин Пелин, Софийска област, за което да се проведат съгласувателните процедури по 

чл.125 ал.7 от ЗУТ преди приемане на подробния устройствен план. 

2.  Разрешава изработване на ПУП-ПЗ на имот № 000254 в землището на с.Григорево с 

отреждане на имота „ За производствени и складови нужди ” и устройствени показатели: Пл - 

80%, Кинт – 1,8, мин.Оз.площ – 20%, Нмакс – 10м. При изработване на ПЗ да се спази решение № 

26.4 от протокол № 1/ 04.02.2011г на ОбЕС по УТ – задължителните и ограничителните линии на 

застрояване да се определят най-малко на 8м от оста на прилежащите полски пътища с цел 

евентуално бъдещо урегулиране на територията. 

3. Разрешава изработване на необходимите за функционирането на обекта парцеларни 

планове за техническа инфраструктура 

4. Изработените ПУП да се съгласуват с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ Разпределение България “ АД, 

РИОСВ-София, РЗИ-Софийска област. 

 

 

 ЗА- 16    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 



 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 735 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ, във връзка с  § 

124, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗУТ и Доклад  от ИД Кмет на Община Елин Пелин- г- н Йордан 

Йорданов с вх.№ ОА-6890/ 10.07.2013 г. по преписка вх.№ УТ2_20- 1468 от 2011 г. от Светлин 

Иванов Димитров и след становище на ПК по ,, Устройство на територията, строителство, 

екология, селско и горско стопанство”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с  § 

124, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗУТ: 

1. Одобрява  ПУП-ПРЗ за нискоетажно жилищно застрояване  на имот № 016012, местност 

„ Слого ” в землището на с.Богданлия с ЕКАТТЕ 04604, Община Елин Пелин, Софийска област, за 

включването му в границите на ЗРП /ПУП/ на с.Богданлия, Община Елин Пелин, Софийска 

област, като за имота се образуват УПИ ІV-016012 За ЖС и V-01612 За ЖС в кв.1 със следните 

показатели: устройствена зона – Жм, височина на сградите – до 10м; плътност на застрояване – до 

60%; Кинт – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно.    

2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, 

необходима за функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от 

Общински съвет-Елин Пелин подробен устройствен план да бъде за сметка на съответния 

възложител /собственик/, съгласно Решение №787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин. 

 

 

 ЗА- 16    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 736 

 
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ, във връзка с  § 

124, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗУТ, Доклад   Кмета на Община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с 

вх.№ ОА-6745/ 08.04.2013 г. по преписка вх.№ УТ2_20- 1568 от 2012 г. от  Венезия Николова 

Недялкова и последващо Писмо от ИД Кмет на Община Елин Пелин- г- н Йордан Йорданов с вх. 

№ ОА- 6745-(2)/ 10.07.2013 г. за повторно разглеждане на преписката, становище на ПК по ,, 

Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство”, Общински 

съвет- Елин Пелин 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с  § 

124, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗУТ : 

1. Одобрява  ПУП-ПРЗ за нискоетажно жилищно застрояване  на имот № 000088, местност 

„ Рановец ” в землището на с.Крушовица с ЕКАТТЕ 40227, Община Елин Пелин, Софийска 

област, за включването му в границите на ЗРП /ПУП/ на с.Крушовица, Община Елин Пелин, 

Софийска област, като за имота се образува УПИ ХІХ-88 За ЖС в кв.18 със следните показатели: 

устройствена зона – Жм, височина на сградите – до 10м; плътност на застрояване – до 50%; Кинт – 

до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно.    

2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, 

необходима за функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от 

Общински съвет-Елин Пелин подробен устройствен план да бъде за сметка на съответния 

възложител /собственик/, съгласно Решение №787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин. 
 

 

ЗА- 15    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 1 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 
 



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 737 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, 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 №1131/2010г. на ОбС-Елин Пелин и във връзка с постъпили 11 броя 

молби от граждани на Община Елин Пелин с приложени Експертни решения на ТЕЛК или НЕЛК 

с трайно намалена работоспособност с чужда помощ и след становище на ПК по „Здравеопазване, 

образование, култура и вероизповедания, спорт и социални дейности”, Общински съвет- Елин 

Пелин      

 

РЕШИ: 

 

Да бъде предоставена еднократна безвъзмездна финансова помощ размер на 75.00 лв. от 

бюджета на Община Елин Пелин за 2013 година, на следните физически лица: 

 

1. Илия Ангелков Кръплев   - с.Равно поле    

2. Траянка Георгиева Цветанова  - с.Равно поле    

3. Надежда Пламенова Игнатова  - с.Равно поле 

4. Василка Павлова Витанова   - с.Равно поле 

5. Добринка Димитрова Добрева  - с.Гара Елин Пелин   

6. Кирил Павлов Вучков   - с.Гара Елин Пелин   

7. Гергана Златева Дамянова   - с.Габра    

8. Иванка Симова Петракова   - с.Габра    

9. Малина Станилова Котева   - с.Габра    

10. Павел Славчев Арангелов   - с.Габра    

11. Борис Недялков Божков   - с.Нови хан    

 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов Отсъства - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев Отсъства - - 

10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 



11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров За - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

ЗА- 15    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

 

 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 738 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от Правилника за реда за предоставяне 

на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на Община Елин 

Пелин, приет с Решение № 1131/30.09.2010г. на Общински съвет, във връзка с постъпила молба вх.№ ГР-

6873/25.06.2013г. от Ангелина Йорданова Бонева, окомплектована съгласно същия и след становище на 

постоянната комисия по „Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, спорт и социални 

дейности”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от Правилника за реда за предоставяне 

на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на Община Елин 

Пелин: 

1. Да бъде предоставена еднократна безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Елин 

Пелин за 2013 г. на Ангелина Йорданова Бонева от с.Лесново в размер на 1000,00 (хиляда) лева във 

връзка със здравословното й състояние и затруднено материално положение на семейството. 

 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов Отсъства - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев Отсъства - - 

10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров За - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 



21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

ЗА- 15    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 739 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от Правилника за реда за 

предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от 

бюджета на Община Елин Пелин, приет с Решение № 1131/30.09.2010г. на Общински съвет, във 

връзка с постъпила молба вх.№ГР-6875/28.06.2013г. от Даринка Йорданова Петрова, 

окомплектована съгласно същия, Предложение от г-н Й.Йорданов – ИД Кмет на Община Елин 

Пелин  с вх.№ГР-6875 (2) от 09.07.2013г. и  след становище на постоянната комисия по 

„Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, спорт и социални дейности”, 

Общински съвет- Елин Пелин 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от Правилника за реда за 

предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от 

бюджета на Община Елин Пелин: 

1. Да бъде предоставена еднократна безвъзмездна финансова помощ от бюджета на 

Община Елин Пелин за 2013 г. на Даринка Йорданова Петрова от гр.Елин Пелин в размер на 

500,00 (петстотин) лева във връзка със здравословното състояние на дъщеря й Кристина 

Кирилова Петрова, нуждите от рехабилитация и предвид затрудненото материално положение на 

семейството. 

 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов За - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев За - - 

10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров За - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 



17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

ЗА- 17    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

 

 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 740 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от Правилника за реда за 

предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от 

бюджета на Община Елин Пелин, приет с Решение № 1131/30.09.2010г. на Общински съвет, във 

връзка с постъпила молба вх.№ ГР-6879/02.07.2013г. от Белкъз Меджид Муса, окомплектована 

съгласно същия и след становище на постоянната комисия по „Здравеопазване, образование, 

култура и вероизповедание, спорт и социални дейности”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от Правилника за реда за 

предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от 

бюджета на Община Елин Пелин: 

1. Да бъде предоставена еднократна безвъзмездна финансова помощ от бюджета на 

Община Елин Пелин за 2013 г. на Белкъз Меджид Муса от с. Гара Елин Пелин в размер на 

500,00 (петстотин) лева във връзка с претърпяна скъпоструваща операция и затруднено 

материално положение на семейството. 

 

 

  

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов За - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев За - - 

10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров За - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 



17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

ЗА- 17    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

 

  



 

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

   
 

  Протокол  № 23 
 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 741 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление  и 

местната администрация,  чл.11, ал.1, т. 2 и 3 и чл.11а, ал.1 и 3 от Наредба № 7 от 

29.12.2000г. 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 докладни записки от директори на училища, Предложение от г-н 

Йорданов – ИД Кмет на Община Елин Пелин с вх. №08-6845(7)/10.07.2013г. и след 

становище на постоянната комисия по „Здравеопазване, образование, култура и 

вероизповедание, спорт и социални дейности”, Общински съвет- Елин Пелин 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление  и 

местната администрация,  чл.11, ал.1, т. 2 и 3 и чл.11а, ал.1 и 3 от Наредба № 7 от 

29.12.2000г. 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 

да съществуват самостоятелни и слети паралелки и да бъдат осигурени допълнителни 

средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единен разходен 

стандарт в паралелките с брой ученици, под минимално определения  за учебната 

2013/2014 г. в размер на 75 046.00 лв. в следните общински училища: 

УЧИЛИЩА 

БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В МАЛОМЕРНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ 
РАЗМЕР НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНОТО 
ФИНАНСИРАНЕ 

1 
клас 

2 
клас 

3 
клас 

4 
клас 

5 
  клас 

6 
клас 

7  
клас 

8  
клас 

СУМА ЗА 
бюджетната 

2013 г. 

СУМА ЗА 
бюджетната 

2014 г. 

ОБЩА СУМА 
за учебната 
2013/2014 

година 

ОУ "Стефан 

Стефанов", с. Гара 
Ел. Пелин 
Вх. №М-02-
7481/06.06.2013г. 

7 - - - - - - 8 - - - 

НУ "Отец 
Паисий", с. Гара Ел. 
Пелин 
Вх. № 7324(1) 
от 04.07.2013г. 

12 14 10 12 - - - - 1466 3558 5024 



 
 
Допълнителните средства в размер на 75 046.00 лв., съответно 21 889.00лв. за 2013 

г. и 53 157.00 лв. за 2014 г. са изчислени по реда на чл.11, ал.2 от Наредбата.   

За периода 15.09.-31.12.2013 г. средствата за дофинансиране са включени в 

първоначалните бюджети на общинските училища. За дофинансиране на същия период, 

невключени в първоначалните бюджети на училищата са необходими допълнителни 

средства в размер на 13 890.00 лв., които са в резултат на намаления брой ученици в 

паралелките, съгласно докладни записки на директори. 

Посочената сума в размер на 13 890.00 лв. за дофинансиране на маломерни и слети 

паралелки да бъде осигурена от § 9700 – Резерв за непредвидени и неотложни разходи. 
  

 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов За - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

ОУ "Св. Св. Кирил 
и Методий", с. 
Нови хан 
Вх. № 
7340/21.06.2013г. 

- 15 12 13 12 14 12 10 - - - 

ОУ "Св. Св. Кирил 
и Методий", с. 
Доганово 
Вх. № 
7324/18.06.2013г. 

11 11 15 11 10 10 Слети - 15 - - - 

ОУ "Христо 

Ботев", с. Лесново 
Вх. № 
7345/25.06.2013г. 

- - 16 13 10 - 13 7 - - - 

ОУ "Иван Вазов", 
с. Мусачево 
Вх. № 
7339/20.06.2013г. 

Слети - 8 

Слети 
2 и 4 
клас - 

9 

Слети - 11 8 - 7876 19128 27004 

ОУ "Христо 

Ботев", с. Равно 
поле 
Вх. № 
7329/19.06.2013г. 

9 8 10 7 9 11 11 - 4854 11788 16642 

ОУ "Отец 
Паисий", с. Габра 
Вх. № 
7348/26.06.2013г. 

Слети - 10 Слети - 11 Слети - 11 Слети - 8 7693 18683 26376 

Общо: 21889 53157 75046 



9.Димитър Илиев Стамчев За - - 

10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров Отсъства - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

ЗА- 15    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

 

 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 742 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Докладна записка от 

Литературен клуб „Димчо Дебелянов” при читалище „Светлина”- с.Гара Елин Пелин с вх. № 08-

6640/19.02.2013г. и  предоставена план сметка за изработка на литературен сборник „Светлини” 

от 13.06.2013г., във връзка със становище на постоянната комисия  по „Финанси, бюджет и 

програми за развитие” от 15.04.2013г. и след становище на постоянната комисия по 

„Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, спорт и социални дейности”, 

Общински съвет- Елин Пелин 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА: 

1. Да бъде предоставена сума в размер на 500,00 лева на Читалище „Светлина” - с.Гара 

Елин Пелин за подпомагане на Литературен клуб „Димчо Дебелянов” за изработка на литературен 

сборник „Светлини”, книга пета от бюджета на Община Елин Пелин за 2013 година, с намаление в 

§ 9700 – Резерв за непредвидени и неотложни разходи. 
 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов За - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев За - - 

10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров Отсъства - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 



20.Стоянка Димитрова Постолова Отсъства - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

ЗА- 14    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 743 

 

На основание чл.21, ал.2 и  чл.17, ал.1, т.5  от ЗМСМА, Предложение от г-н Й. Йорданов – 

ИД Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ 08-6885 (1)/10.07.2013г. и писмо от Българска асоциация 

на работодателите в областта на културата с вх.№ 08-6885/08.07.2013г., и след становище на 

постоянната комисия по „Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, спорт и 

социални дейности”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.2 и  чл. 17, ал.1, т.5  от ЗМСМА приема Декларация за  достъп на 

младите хора до култура в Община Елин Пелин,  

 

КАТО СЕ ОСНОВАВА НА: 

 

 Препоръката на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 18 

декември 2006 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот, която съдейства 

за интегриране на културата във всички учебни дейности в училищата, младежките организации и 

институциите за обучение. 

 Резолюцията на Съвета на Европейския Съюз от 16 ноември 2007 г. относно 

Европейска програма за култура и нейните стратегически цели, както и Заключенията на Съвета 

относно работния план за културата за периода 2011—2014 г. 

 Проучването за достъпа на младите хора до култура, възложено от Европейската 

комисия. 

 Резолюцията на Съвета на Европейския Съюз от 27 ноември 2009 г. относно 

обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.), в която 

се посочва, че творчеството и новаторският капацитет на младите хора следва да се подкрепят 

посредством по-качествен достъп и участие в културата и културното изразяване от ранна възраст, 

като така се насърчава развитието на личността, засилените способности за учене, 

междукултурните умения, разбирането и зачитането на културното многообразие и развиването на 

нови и гъвкави умения за бъдещи възможности за работа. 

 Заключенията на Съвета на Европейския Съюз от 27 ноември 2009 година за 

насърчаване на творческо поколение — развиване на творчеството и новаторския капацитет у 

децата и младите хора чрез културно изразяване и достъп до култура, в които се набелязват 6 

приоритета. 



 Заключенията на Съвета на Европейския Съюз от 19 ноември 2010 година относно 

достъпа на младите хора до култура. 

 Ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и 

регионите, приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа (10 та сесия, 21 май 

2003). 

 Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г., която определя публично 

подпомагане приобщаването на млади хора към културата и изкуството като основна национална 

за цел за развитието на младите хора в България. 

 Закона за младежта, който определя координиране на политиките за младежта в 

сферата на културата като основен принцип на националната политика за младежта. 

 Закона за закрила и развитие на културата, който определя откриването, 

подпомагането и обучението на млади таланти в областта на културата и развитието и 

усъвършенстване на образованието в областта на изкуствата и културата като основни принципи 

на националната културна политика. 

КАТО ПРИЗНАЕ И ПОДЧЕРТАЕ: 

 че достъпът на младите хора до култура включва два основни   аспекта: младите 

хора като ползватели, купувачи, потребители и публика; и младите хора като активни участници и 

творци на изкуство и култура. 

 значението на тези два аспекта за доброто сътрудничество между областите на 

младежта и на културата. 

 значението на познаването, насърчаването, видимостта и използването на нови 

информационни и комуникационни технологии, включително на цифровизацията на културното 

съдържание, с цел да се разшири достъпа на младите хора до култура. 

 Че достъпът на младите хора до култура означава също и практика на 

себеизразяването, личностно развитие и придобиване на увереност, капацитет за иновации и 

творчество, удовлетворение и отворено съзнание към другите култури, включително към 

европейското културно наследство. 

 Значението на непрекъснатото развитие на културните компетентности на младите 

хора и на всички заинтересовани страни, тъй като това се преплита с други ключови 

компетентности. 

 Значението на културата като средство за насърчаване на социалното приобщаване, 

равенството и активното участие на младите хора, както и борбата срещу дискриминацията и 

бедността. 

НИЕ, ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, ДЕКЛАРИРАМЕ НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ: 



1. Да улесняваме достъпа на всички млади хора до култура, като намалим свързаните с 

това пречки, посочени в проучването (напр. финансови, езикови, времеви и географски пречки), 

като отчитаме ролята на образованието и обучението в сферата на културата и изкуството за 

всички млади хора от ранна възраст в рамките на перспективата за учене през целия живот и чрез 

използване на целеви програми, 

2. Да насърчаваме разработването на дългосрочни координирани политики за достъп 

на младите хора до култура на всички равнища, с ясна перспектива за младежта, например чрез 

стимулиране на партньорства и контакти между творческия сектор и заинтересованите страни в 

сферите на младежта, образованието и други, свързани с тях области, 

3. Да развиваме познанието за достъпа на младите хора до култура; 

4. Да насърчаваме и обменяме опит, практики и информация между всички 

заинтересовани страни на всички равнища във връзка с достъпа на младите хора до култура 

5. Да насърчаваме достъпа на младите хора до култура като средство за стимулиране 

на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора, както и на борбата 

срещу дискриминацията и бедността, 

6. Да насърчаваме изпълнението в България на приоритети, определени в 

Заключенията на Съвета на Европейския Съюз за насърчаване на творческо поколение и достъп на 

младите хора до култура.  

 

ЗА- 14    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

 

  



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

   
 

  Протокол  № 23 

 

от редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 25.07.2013 година 

  

Решение № 744 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9, чл.8, ал.5 от ЗМДТ и чл. 8 от 

Закона за нормативните актове, във връзка с Доклад от Кмета на Община Елин Пелин-г-жа Галя 

Георгиева с вх. № ОА-4494(45)/ 10.06.2013 г. с приложени мотиви, относно Проект на наредба 

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета от ОбС- Елин Пелин с 

Решение № 1246 по Протокол № 47 от заседание, проведено на 16.12.2010г., изм. с Решение № 

1295 по Протокол № 48 от 27.01.2011г.; Решения № 35 и 78 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. 

Решение № 175 по Протокол № 5 от 23.02.2012г.; Решение № 213 по Протокол № 6 от 

29.03.2012г. и Решение № 265 по Протокол № 9 от 31.05.2012г., изменен и допълнен с Доклад с 

вх.№ОА-4494(46)/ 10.07.2013 г. с приложени мотиви от ПК по „Законност, сигурност, 

обществен ред, граждански права и транпорт” след проведено на 08.07.2013 г. обществено 

обсъждане по предложения от ,, Делев и Делев” ЕАД, ,,Финтех” ООД, ,,Верила Лубрикантс” АД, 

,,Мултико 92” ООД и ,,Мюрол България” ООД, след станалите разисквания Общински съвет- 

Елин Пелин   

 

РЕШИ: 

 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, 

приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 от заседание, проведено на 

16.12.2010г., изм. с Решение № 1295 по Протокол № 48 от 27.01.2011г.; Решения № 35 и 78 по 

Протокол № 3 от 22.12.2011г. Решение № 175 по Протокол № 5 от 23.02.2012г.; Решение № 213 

по Протокол № 6 от 29.03.2012г.; Решение № 265 по Протокол № 9 от 31.05.2012г., както следва:  

§1. Отменя Раздел І „Такса за битови отпадъци“ на Глава втора „Местни такси“.  

§2. Създава се нов Раздел І „Такса за битови отпадъци“ на Глава втора „Местни такси“ 

със следния текст: 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ТАКСИ 

РАЗДЕЛ I 

Такса за битови отпадъци 

 

Чл. 14. (1) Такса за битови отпадъци  се заплаща за услугите по: 

1.сметосъбиране и сметоизвозване. 

2. обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения. 

3. поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 



(2) Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно - 

сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения; поддържане на чистота на териториите за обществено ползване. 

(3) Границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване,  видът на 

предлаганите услуги по ал.1, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на 

кмета на Община Елин Пелин не по-късно от  30 октомври на предходната година. Заповедта на 

кмета се обявява публично.  

Чл. 15. (1) Таксата се заплаща от:  

1. собственикът на недвижимия имот. 

2. собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот.  

3. ползвателя - при учредено вещно право на ползване. 

4. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване - концесия. 

Чл. 16.(1) Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено 

място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща 

необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други.  

2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.  

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията 

по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;  

4. почистване   на  уличните   платна,   площадите,   алеите,   парковите   и   другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на 

таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия 

размер към 31 декември на предходната година. 

Чл.17. (1) Размерът на таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия 

се определя:  

1. според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на  съдовете за 

съхранението им и обявената от общината честота на сметоизвозване;  

2. пропорционално в промил на база данъчната оценка на имота, определена по реда на 

чл. 21 от ЗМДТ когато не може да се установи за всеки отделен имот количеството на битовите 

отпадъци.    

(2) За определяне размера на таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на 

предприятия по реда на чл. 17, ал.1 т. 1, предприятията подават в срок от 1 октомври до 30 

ноември на предходната година чрез кмета на Община Елин Пелин до дирекция „ФСД“, 

декларация по образец (Декларация обр. № 1 към наредбата) в два екземпляра за вида и броя на 

съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината. За 

придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на 

придобиването им.  

(3) В седем дневен срок от изтичане на срока по ал.2, дирекция „ФСД“  изпраща 

екземпляр от декларациите до ст.експерт „Екология и земеделие“ при Община Елин Пелин за 

процедиране.   

http://www.sofiacouncil.bg/content/docs/c_f26141.pdf


(4) Общински съвет Елин Пелин ежегодно със свое решение определя размера на таксата 

за битови отпадъци на един съд за една година при определена честота на сметоизвозване в 

левове, в зависимост от вида и обема на съда, като цена на услугите по сметосъбиране и 

сметоизвозване и за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения. 

(5) Такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 

в населените места, се определя в левове на ползвател, или ако това е невъзможно да се 

определи- пропорционално в промили върху данъчната оценка на нежилищния имот, определена 

по реда на чл. 21 от ЗМДТ”.   

(6) Когато лицето не е подало декларация по чл.17, ал.2 в срок, декларирало е по малко от 

необходимия брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите 

отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща такса за битови отпадъци определя 

пропорционално в промил на база данъчната оценка на имота, определена по реда на чл. 21 от 

ЗМДТ.  

Чл.18 Размерът на таксата за битови отпадъци за имоти на граждани, както и за 

жилищните имоти на предприятия, за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, 

обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване, се определя в левове пропорционално в промил на база 

данъчната оценка на имотите.  

Чл.19 (1) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти на 

граждани, и на предприятия, които няма да се ползват през цялата година или през определен 

период от нея и собствениците, респ. ползвателите са подали декларация (Декларация обр.№ 2 

към наредбата)  за това обстоятелство чрез кмета на Община Елин Пелин до дирекция „ФСД“ в 

срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти 

декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.  

(2) Задължените лица декларират изричното си съгласие за извършване на проверки 

относно декларираните от тях обстоятелства от общинска администрация. 

(3) Декларациите по ал. 1 се приемат и завеждат в регистър на дирекция „ФСД“ към 

общината, като проверка на обстоятелствата посочени в декларацията се извършва от 

длъжностни лица от дирекция „ФСД“, ст.експерт „Екология и земеделие“, съвместно с кметове 

на кметства и кметски наместници, които при необходимост изискват и допълнителни 

документи и/или извършват насрещни проверки. Декларацията трябва да бъде подписана от 

всички собственици и ползватели -  с учредено вещно право на ползване на имота.   

(4) Декларации подадени извън срока, определен в ал.1 или некоректно попълнени 

декларации без задължителни реквизити, в т.ч. партиден номер, вид и точен адрес на имота, 

имена и подписи на всички собственици или ползватели на имота и пр., не пораждат правни 

последици.  

 (5) В течение на годината за декларираните обстоятелства в декларациите по             ал. 1 

се извършват проверки от определени със заповед на кмета на Община Елин Пелин длъжностни 

лица, които могат да се базират и на информация за ползвани през текущата година услуги на “ 

В и К“ – ЕООД, “ЧЕЗ България” ЕАД и др. При констатирано ползване на недвижимия имот, 

таксата се събира в годишен размер, определена пропорционален в промил на база данъчната 

оценка на имота.  

Чл. 20. (1) Таксата за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните 

срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която се дължи. 

 (2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5% от 

дължимата такса.  



Чл. 21. (1) Собственикът на ново придобити имоти дължи такса от началото на месеца 

следващ месеца на придобиване на имота.  

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата 

се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало. 

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през 

който е преустановено ползването й. 

 

 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова Отсъства - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

6.Васил Цветков Цветков За - - 

7.Венцислав Любенов Цветанов За - - 

8.Георги Любенов Костов За - - 

9.Димитър Илиев Стамчев За - - 

10.Димитър Тодоров Михайлов За - - 

11.Емил Исталиянов Михайлов За - - 

12.Емил Стоянов Петров Отсъства - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев За - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова Отсъства - - 

 

ЗА- 16    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                                    /Г.Костов/ 

 

 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                        /Ем.Петров/ 

 

 


