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

   

  Протокол  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 850 

 

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. Предложениe на постоянната комисия по „Устройство на територията, строителство, 

екология, селско и горско стопанство”, от заседание проведено на 15.01.2014 г. 

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

вероизповедания, спорт и социални дейности”, от заседание проведено на 16.01.2014г. 

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

общинско имущество”, от заседание проведено на 21.01.2014 г. 

4. Предложения на постоянната комисия по „Финанси, бюджет и програми за развитие” от 

заседание, проведено на 22.01.2014г. 

5. Разни 

 

 

 

ЗА- 19      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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 851 

 

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

във връзка с  Предложение от Кмета на Община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева  с вх.№ ОА-

7177/ 15.01.2014 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 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.134 ал.1, т.1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ 

дава съгласие да се проведат процедурите по ЗУТ за изменение на ПРЗ на УПИ ХХобщ-За хотелски 

комплекс, кв.4, с.гара Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област, за разделянето му на 

три нови урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство /ниско застрояване /. 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов За - - 

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 Отсъства - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева За - - 

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- 19    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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 852 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 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, във връзка с 

постъпили 106 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: 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 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 да бъде предоставена еднократна безвъзмездна финансова помощ размер 

на 75.00 лв. от бюджета на Община Елин Пелин за 2014 година, на следните физически лица: 

1. Емил Спиридонов Иванов   - гр.Елин Пелин 

2. Георги Стоянов Дашев   - гр.Елин Пелин  

3. Иванка Иванова Добрева   - гр.Елин Пелин 

4. Ценко Илиев  Балабанов   - гр. Елин Пелин 

5. Веселинка Трайкова Николова  - гр.Елин Пелин 

6. Еленка Асенова Атанасова   - гр.Елин Пелин 

7. Иван Богданов Геров   - гр.Елин Пелин 

8. Денка Младенова Найденова  - гр.Елин Пелин 

9. Иванка Йорданова Мечкарска  - гр.Елин Пелин 

10. Йорданка Борисова Иванова  - гр.Елин Пелин 

11. Мария Стоянова Вучкова   - гр.Елин Пелин 

12. Боне Томев Стоилов    - гр.Елин Пелин 

13. Богомил Ангелков Кузев   - гр.Елин Пелин 

14. Евдокия Николова Александрова  - гр.Елин Пелин 

15. Маргарита Ованес Карагьозова  - гр.Елин Пелин 

16. Петър Димитров Ангелков   - гр.Елин Пелин 

17. Тодор Георгиев Христов   - гр.Елин Пелин 

18. Костадина Стефанова Машева  - гр.Елин Пелин 

19. Богомил Георгиев Димитров  - гр.Елин Пелин 

20. Димитър Стоянов Стефанов  - гр.Елин Пелин 

21. Виктория Цветанова Иванова  - гр.Елин Пелин 

22. Саве Заеринов Гунев   - гр.Елин Пелин 

23. Никола Петров Манчоров   - гр.Елин Пелин 

24. Петър Николов Манчоров   - гр.Елин Пелин 



25. Иван Димитров Трайков   - гр.Елин Пелин   

26. Румен Павлов Мильов   - гр.Елин Пелин 

27. Радка Иванова Хинкова   - гр.Елин Пелин 

28. Иван Георгиев Бонев   - гр.Елин Пелин 

29. Величка Димитрова Николова  - гр.Елин Пелин 

30. Ваня Атанасова Панова   - гр.Елин Пелин 

31. Ангел Георгиев Цветанов   - гр.Елин Пелин 

32. Петър Иванов Петров   - гр.Елин Пелин 

33. Теодора Цветкова Вацова – за нуждите  

на дъщеря й Екатерина Станиславова Илиева- гр.Елин Пелин 

34. Борис Стоименов Стамов   - с.Гара Елин Пелин 

35. Босилка Ангелова Петрова   - с.Гара Елин Пелин 

36. Йорданка Велкова Йонева   - с.Гара Елин Пелин 

37. Иван Маринов Атанасов   - с.Гара Елин Пелин 

38. Цветанка Методиева Цветкова  - с.Гара Елин Пелин 

39. Стоянка Благоева Дишкова   - с.Гара Елин Пелин 

40. Борилка Иванова Костадинова  - с.Гара Елин Пелин 

41. Аспарух Кирилов Пачев   - с.Гара Елин Пелин 

42. Йордан Иванов Златанов   - с.Гара Елин Пелин 

43. Рисавка Димитрова Йоанова  - с.Гара Елин Пелин 

44. Любчо Христов Пешев   - с.Гара Елин Пелин 

45. Райна Стоянова Войнишка   - с.Гара Елин Пелин   

46. Елена Асенова Стефанова   - с.Гара Елин Пелин 

47. Николинка Кирилова Иванова  - с.Гара Елин Пелин 

48. Бонка Павлова Станкова   - с.Гара Елин Пелин 

49. Грозда Георгиева Доротеева  - с.Гара Елин Пелин 

50. Елинка Петрова Ташева   - с.Гара Елин Пелин 

51. Михаил Горанов Алексиев   - с.Гара Елин Пелин 

52. Борис Георгиев Попов   - с.Гара Елин Пелин   

53. Стоян Йорданов Спасов   - с.Гара Елин Пелин 

54. Пенка Анастасова Милошева  - с.Гара Елин Пелин 

55. Вангел Христов Конов   - с.Гара Елин Пелин 

56. Христина Яни Конова   - с.Гара Елин Пелин 

57. Славе Георгиев Шуманов   - с.Гара Елин Пелин   

58. Георги Иванов Кръстев   - с.Гара Елин Пелин 

59. Христина Илиева Стойнова  - с.Габра 

60. Парашкева Христова Пенчева  - с.Габра 

61. Любен Асенов Соколов   - с.Габра 

62. Теменужка Любенова Георгиева  - с.Габра 

63. Георги Бранков Тончев   - с.Равно поле 

64. Георги Димитров Михайлов  - с.Равно поле 

65. Стана Иванова Георгиева   - с.Доганово 

66. Велин Райчов Салтиров   - с.Доганово 

67. Живко Димитров Свиленов  - с.Доганово    

68. Галина Стоянова Атанасова  - с.Доганово 

69. Славейка Стоянова Игнатова  - с.Мусачево 



70. Василка Григорова Стоянова  - с.Мусачево 

71. Петър Веселинов Стойнов   - с.Мусачево 

72. Евдокия Сотирова Цуцуманова  - с.Мусачево 

73. Надежда Стоименова Петрова  - с.Нови хан 

74. Веска Петрова Генова   - с.Нови хан 

75. Методи Благоев Димитров   - с.Нови хан 

76. Иван Александров Ганев   - с.Нови хан 

77. Спас Методиев Андреев   - с.Нови хан 

78. Паунка Павлова Кръстева   - с.Нови хан 

79. Иванка Ангелова Стоичкова  - с.Нови хан    

80. Найден Николов Митрев   - с.Нови хан 

81. Лиляна Иванова Динчова   - с.Нови хан 

82. Тако Александров Таков   - с.Нови хан 

83. Тодор Борисов Тодоров   - с.Нови хан 

84. Вельо Николов Видулов   - с.Нови хан 

85. Гергана Лазова Митрева   - с.Нови хан 

86. Ваня Стоянова Минкова   - с.Нови хан    

87. Марко Стамов Величков   - с.Нови хан    

88. Трайко Лазов Божинков   - с.Нови хан    

89. Цветанка Митрева Божкова  - с.Нови хан 

90. Владимир Цветанов Стойнов  - с.Огняново 

91. Цветанка Исидорова Нинова  - с.Огняново 

92. Гергана Петрова Богданова за нуждите 

на сина й Александър Грозданов Александров- с.Огняново 

93. Гергана Петрова Богданова за нуждите 

на сина й Евгени  Грозданов Александров - с.Огняново 

94. Лазар Георгиев Лазаров   - с.Елешница 

95. Стоил Вълков Зангочев   - с.Елешница 

96. Верка Василева Бодурова   - с.Лесново 

97. Сашо Енчев Емилов    - с.Лесново  

98. Стаменка Иванова Илиева   - с.Лесново 

99. Костадин Алипиев Механджийски - с.Лесново 

100. Бонка Георгиева Цекова   - с.Григорево 

101. Ангел Иванов Стойнов   - с.Григорево 

102. Петранка Илиева Маркова  - с.Столник 

103. Димитър Кирилов Иванчов  - с.Столник 

104. Ася Григорова Георгиева   - с.Столник 

105. Валя Георгиева Александрова  - с.Столник 

106. Стоименка Стоилова Стойнова  - с.Караполци 

 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов За - - 



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 Отсъства - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева За - - 

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- 19    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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

 
Решение № 853 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и предоставен от Общинска 

администрация Елин Пелин под № ОА-7189/15.01.2014г. Отчет за работата на Местната комисия 

за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, община Елин Пелин за 

2013г., след становище на ПК по „Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, спорт 

и социални дейности”, Общински съвет- Елин Пелин 
 

                 РЕШИ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН приема 

Отчет за работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, община Елин Пелин за 2013г., съгласно приложението в протокола. 

 

 

 ЗА- 19    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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 854 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Кмета на 

Община Елин Пелин вх.№ГР-7154/2/15.01.2014г., Предложение от А.Пенчев-Кмет на с.Габра 

вх.№ОА-7154/09.01.2014г. и Предложение от Я.Петрова-Директор на ОУ с.Габра от 09.01.2014г., 

след становище на ПК по „Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, спорт и 

социални дейности”, Общински съвет- Елин Пелин 
 

                 РЕШИ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА: 

1. Мария Ангелова Пандуркова, жител на с.Габра, майка на шест непълнолетни деца да 

бъде подпомогната от Общински бюджет 2014 година със сумата от 1000 (хиляда) 

лева. 

 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов За - - 

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 Отсъства - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева За - - 

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- 19    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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 855 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 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-7133/08.01.2014г. от Атанаска Стоилова Стоименова, 

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, т.23 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 2014г. на Атанаска Стоилова Стоименова, жител на с.Чурек 

в размер на 200,00 (двеста) лева във връзка с претърпяна операция и заплатени 

консумативи по същата. 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов За - - 

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 Отсъства - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева За - - 

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- 19    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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 856 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 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-7026/07.11.2013г. от Добромир Руменов Костов, 

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, т.23 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 2014г. на Добромир Руменов Костов, жител на с.Гара Елин 

Пелин в размер на 1000,00 (хиляда) лева във връзка с изключително тежкото му 

здравословно състояние и материално положение. 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов За - - 

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 Отсъства - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева За - - 

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- 19    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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 857 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 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-7148/08.01.2014г. от Христина Василева Стоянова, 

окомплектована съгласно същия и Предложение от г-жа Г.Георгиева – Кмет на Община Елин 

Пелин от 15.01.2014г. 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, т.23 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 2014 г. на Христина Василева Стоянова, жител на гр.Елин 

Пелин в размер на 500,00 (петстотин) лева с цел подпомагане пътуването й до Израел 

за поставяне на диагноза и евентуално лечение на дъщеря й Симона Анатолиева 

Стоянова. 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов За - - 

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 Отсъства - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева За - - 

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- 19    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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 858 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 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-7075/17.12.2013г. от Димитър Славчов Живков, 

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, т.23 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 2014 г. на Димитър Славчов Живков, жител на с.Лесново в 

размер на 1000,00 (хиляда) лева във връзка с изключително тежкото здравословно 

състояние на дъщеря му Силвия Димитрова Живкова, на 2 години и предвид 

материалното положение на семейството. 

 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов За - - 

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 Отсъства - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева За - - 

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- 19    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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 859 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 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-7054/02.12.2013г. от Надежда Петрова Петкова, 

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, т.23 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 2014 г. на Надежда Петрова Петкова, жител на с.Лесново в 

размер на 200,00 (двеста) лева във връзка със здравословното състояние на сина й 

Маргарит Георгиев Лазаров и тежкото материално положение на семейството. 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов За - - 

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 Отсъства - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева За - - 

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- 19    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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 860 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 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-7109/06.01.2014г. от Ангелина Иванова Димитрова, 

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, т.23 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 2014 г. на Ангелина Иванова Димитрова, жител на 

с.Столник в размер на 200,00 (двеста) лева във връзка с тежкото й здравословно 

състояние. 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов За - - 

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 Отсъства - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева За - - 

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- 19    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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 861 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, чл.1, ал.3 от Наредба №4 

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

предоставена  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 

година от Кмета на Община Елин Пелин г-жа Г.Георгиева вх.№ ОА-7216/20.01.2014г. в 

изпълнение на Стратегия и Общински план за развитие на община  Елин Пелин за  2014 година, 

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

имущество” и Предложение на Кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА- 7216-(2)/ 27.01.2014 г., 

Общински съвет- Елин Пелин 

РЕШИ: 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС,  чл.1, ал.3 от Наредба №4 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Елин 

Пелин приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2014 година, както следва: 

 

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  е 

разработена  на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.1, 

ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 

изпълнение на стратегията и общинския план за развитие на община  Елин Пелин за  2014 

година. 

Програмата  има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото 

изпълнение и  може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и 

нормативната уредба. 

Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост 

трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са 

регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в 

общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”. 

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – 

собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно с разпоредбите 

на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

утвърдена от  Общински съвет Елин Пелин.  

 Основният ангажимент на Община Елин Пелин е да стопанисва и се грижи за имотите 

публична  общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото 



население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в 

поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските  фондове и други 

оперативни програми. Но за да може Община Елин Пелин  да участва в такъв вид програми, 

както и за изпълнение на капиталовата програма е важно  тя да е финансово стабилна и 

обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на  частната общинска собственост, 

което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право 

на строеж, такси свързани с управлението на общинската собственост и др. 

Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

 

  ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА 

   1.Урегулирани поземлени имоти  

 

- УПИ І-за търговия, квартал 29, по плана на с.Гара Елин Пелин, 

- УПИ III-за обществено обслужване, кв.25 по плана на с.Елешница, 

- УПИ ІІІ-За КОО, квартал 11, заедно с построената сграда със ЗП 56 кв.м. по плана на 

с.Елешница, 

- УПИ І-81, квартал 23, по плана на с.Чурек. 

- УПИ VІІІ-общ., квартал 24, по плана на с.Чурек. 

- УПИ ІХ-общ.,   квартал 24, по плана на с.Чурек. 

- УПИ Х-общ.,    квартал 24, по плана на с.Чурек. 

- УПИ ХІ-общ.,   квартал 24, по плана на с.Чурек. 

- УПИ ХІІ-общ.,  квартал 24, по плана на с.Чурек. 

- УПИ ХІІІ-общ., квартал 24, по плана на с.Чурек. 

- УПИ ХІV-общ., квартал 24, по плана на с.Чурек. 

- УПИ ХV-общ.,  квартал 24, по плана на с.Чурек. 

- УПИ ХVІІ-общ.,квартал 24, по плана на с.Чурек. 

- УПИ VІІІ-308,   квартал 25, по плана на с.Чурек. 

- УПИ Х-312,      квартал 25, по плана на с.Чурек. 

- УПИ ХІІ-314,     квартал 25, по плана на с.Чурек. 

- УПИ ХІ-314,      квартал 25, по плана на с.Чурек. 

- УПИ ХІІІ-319,    квартал 25, по плана на с.Чурек. 

- УПИ ХХІ-321,   квартал 25, по плана на с.Чурек. 

- УПИ ХХV-317,  квартал 25, по плана на с.Чурек. 

- УПИ VІІ-306,     квартал 25, по плана на с.Чурек 

- УПИ ІV-233,      квартал 15, по плана на с.Чурек 

- УПИ V-234,       квартал 15, по плана на с.Чурек, 

- УПИ XIII-292,    квартал 31, по плана на с.Чурек, 

- УПИ I-за магазин, квартал 36, по плана на с.Чурек, 

- УПИ ХІV-общ.,  квартал 10, по плана на с.Петково 

- УПИ VІІ-общ.,    квартал 10, по плана на с.Петково 

- УПИ V-38,          квартал 10, по плана на с.Петково 

  - УПИ V-51,          квартал 13,  по плана на с.Петково 

  - УПИ VІ-30,         квартал 9, по плана на с.Петково 

 - УПИ XI-общ.,     квартал 10, по плана на с.Петково 

  - УПИ ХІІ-общ.,    квартал 10, по плана на с.Петково 



  - УПИ ХІІІ-общ.,   квартал 10, по плана на с.Петково 

  - УПИ ІІІ-33,         квартал 9, по плана на с.Петково 

  - УПИ ХV-общ,    квартал 10, по плана на с.Петково 

  - УПИ ІІІ-130,       квартал 39, по плана на с.Петково 

  - УПИ VІІ-29.,      квартал 9, по плана на с.Петково 

  - УПИ V-130.,      квартал 39, по плана на с.Петково 

  - УПИ I-за КОО   квартал 63, по плана на с.Доганово, 

 - УПИ IV-за КОО и търговия, квартал 38 по плана на с.Доганово, 

 - УПИ ІІІ-общ.,    квартал 20, по плана на с.Мусачево, 

 - УПИ ІV-общ.,    квартал 20, по плана на с.Мусачево, 

 - УПИ X-общ.,     квартал 33, по плана на с.Равно поле, 

 - УПИ VIII-общ.,  квартал 33, по плана на с.Равно поле, 

 - УПИ VII- общ.,  квартал 33, по плана на с.Равно поле, 

 - УПИ III-общ.,    квартал 61, по плана на с.Равно поле, 

 - УПИ IV-общ.,   квартал 61, по плана на с.Равно поле, 

 - УПИ VI-98-складова база,  квартал 127с, спирка „Верила” с.Равно поле, 

 - УПИ І-451 За складова и търговска дейност,  кв.88, по плана на с.Нови хан, 

  - УПИ ІІ-451 За складова и търговска дейност,  кв.88, по плана на с.Нови хан, 

  - УПИ ІІІ-451 За складова и търговска дейност,  кв.88, по плана на с.Нови хан, 

 - УПИ I-общ.,  квартал 52, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ III-общ., квартал 52, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ VI-общ., квартал 52, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ VІІ-общ., квартал 52, по плана на с.Лесново, 

  - УПИ VІІІ-общ., квартал 52, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ IX-общ., квартал 52, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ X-общ., квартал 52, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ XI-общ., квартал 52, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ ХІІ-общ.,   квартал 52, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ ХІІI-общ.,  квартал 52, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ XIV-общ.,  квартал 52, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ XV-общ.,  квартал 52, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ I-общ., квартал 25а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ II-общ., квартал 25а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ IV-общ., квартал 25а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ VI-общ., квартал 25а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ VIII-общ., квартал 25а, по плана на с.Лесново 

 - УПИ IX-общ., квартал 25а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ XIII-общ., квартал 25а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ IV-общ., квартал 25а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ II-170, квартал 20, по плана на с.Голема Раковица, 

 - УПИ XIX-87, квартал 6, по плана на с.Караполци, 

 - УПИ XVIII-88, квартал 6, по плана на с.Караполци, 

 - УПИ ІІІ-640, кв.58, по плана на с.Габра 

  - УПИ ІІ-общ., кв.45, по плана на с.Габра 

 - УПИ ІХ-710, кв.51, по плана на с.Габра 

 - УПИ ХІV-699, кв.53, по плана на с.Габра 



 - УПИ VІ-714, кв.52, по плана на с.Габра 

 - УПИ ХІІІ-727, кв.51, по плана на с.Габра 

 - УПИ ІV-707, кв.53, по плана на с.Габра 

 - УПИ VІІ-679, кв.54, по плана на с.Габра 

 - УПИ VІІІ-710, кв.51, по плана на с.Габра 

 - УПИ ІІ-641, кв.58, по плана на с.Габра 

 - УПИ ІІІ-680, кв.55, по плана на с.Габра 

 - УПИ ІV-726, кв.52, по плана на с.Габра 

 - УПИ ІV-666, кв.57, по плана на с.Габра 

 - УПИ ІХ-687, кв.55, по плана на с.Габра 

 - УПИ ІІІ-666, кв.57, по плана на с.Габра 

 - УПИ Х-673, кв.55, по плана на с.Габра 

 - УПИ VІІІ-630, кв.59, по плана на с.Габра 

 

    2.Земеделска земя   

   

- имот №139030, землище с.Равно поле,  

- имот №002047,  землище с.Равно поле, 

- имот №002048, землище с.Равно поле, 

- имот №198005, землище с.Равно поле, 

- имот №098019, землище с.Доганово, 

- имот №000309, землище с.Доганово, 

- имот №093001, землище с.Доганово, 

- имот №095003, землище с.Доганово, 

- имот №127023, землище с.Доганово, 

- имот №099008, землище с.Доганово, 

- имот №000592, землище с.Габра, 

- имот №049005, землище с.Габра, 

- имот №049006, землище с.Габра,  

- имот №000483, землище с.Габра,  

  - имот №000652, землище с.Габра, 

 - имот №027001, землище с.Габра, 

 - имот №025002, землище с.Габра, 

 - имот №025003, землище с.Габра, 

 - имот №029066, землище с.Габра, 

 - имот №029065, землище с.Габра, 

 - имот №000669, землище с.Габра, 

 - имот №000710, землище с.Габра, 

 - имот №000711, землище с.Габра, 

- имот №025063, землище с.Нови хан,  

- имот №115001, землище с.Нови хан,  

- имот №116006, землище с.Нови хан,  

- имот №377005, землище с.Нови хан,  

- имот №004001, землище с.Лесново,  

  - имот №008016, землище с.Лесново, 

 - имот №025053, землище с.Елешница, 



 - имот №067133, землище с.Елешница, 

 - имот №025010, землище с.Елешница, 

 - имот №028007, землище с.Елешница, 

 - имот №028013, землище с.Елешница, 

 - имот №037003, землище с.Елешница, 

 - имот №037012, землище с.Елешница, 

 - имот №037018, землище с.Елешница, 

 - имот №037031, землище с.Елешница, 

 - имот №038001, землище с.Елешница, 

 - имот №038005, землище с.Елешница, 

 - имот №000511, землище с.Елешница, 

 - имот №041005, землище с.Елешница, 

 - имот №055025, землище с.Елешница, 

 - имот №055032, землище с.Елешница, 

 - имот №055058, землище с.Елешница,  

 - имот №312002, землище с.Голема Раковица, 

 - имот №491001, землище с.Голема Раковица, 

 - имот №493008, землище с.Голема Раковица, 

 - имот №585007, землище с.Голема Раковица,  

 - имот №084001, землище с.Потоп,  

  - имот №083002, землище с.Потоп,  

 - имот №000216, землище с.Долни Лозен, 

 - имот №000219, землище с.Долни Лозен, 

 - имот №000184, землище с.Караполци, 

 - имот №000338, землище с.Столник, 

 - имот №000335, землище с.Столник, 

- имот №085017, землище с.Крушовица,  

- имот №085021, землище с.Крушовица, 

 - имот №036007, землище с.Крушовица, 

 - имот №036030, землище с.Крушовица, 

- имот №085016, землище с.Крушовица, 

- имот №080010, землище с.Крушовица, 

 - имот №085015, землище с.Крушовица, 

- имот №085020, землище с.Крушовица, 

- имот №085009, землище с.Крушовица,  

 - имот №085008, землище с.Крушовица, 

 - имот №076002, землище с.Крушовица, 

 - имот №084001, землище с.Крушовица, 

 - имот №084002, землище с.Крушовица, 

 - имот №085002, землище с.Крушовица, 

 - имот №076003, землище с.Крушовица,   

  - имот №076004, землище с.Крушовица,   

  - имот №076005, землище с.Крушовица, 

  

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 

- 390 кв.м. към УПИ XIII-158, кв.18 по КРП с.Крушовица 



 V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ЗАМЯНА  

 - 176 кв.м. представляващи част от имот пл.№326, кв.25а по плана на гр.Елин Пелин, - 

частна собственост, 

 - 122 кв.м., представляващи част от УПИ X-326, кв.25а, по плана на гр.Елин Пелин – 

частна собственост, 

с 

 - УПИ XVII-за КОО в кв.26 по плана на гр.Елин Пелин – частна общинска собственост и 

7 кв.м. нереализирана зелена площ между УПИ X-326, кв.25а и улица с о.т. 34 а -    

   

 VI.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

 

 1.Помещения и петна за търговска дейност 

 - Търговски обекти /магазини и сладкарница/ в УПИ IX-   кв.22 по плана на с.Равно поле, 

 - помещение №3, находящо се на V-ти етаж на сграда „ПУЦ с хотелска част” в УПИ VII-

за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин.  

 - помещение №5, находящо се на II-ри етаж на комбинирана сграда в УПИ IX –   кв.7 по 

плана на с.Петково, 

 - помещение №5, находящо се на I-ви етаж на комбинирана сграда в УПИ IX –   кв.7 по 

плана на с.Петково, 

- помещение №7, находящо се на I-ви етаж на комбинирана сграда в УПИ IX –   кв.7 по 

плана на с.Петково, 

- помещение находящо се на II-ри етаж на административна сграда в УПИ VI-

многофункционална сграда, кв.54 по плана на с.Лесново, 

- помещения находящи се на I-ви етаж на административна сграда в УПИ VI-

многофункционална сграда, кв.54 по плана на с.Лесново, 

- помещение находящо се на I-ви етаж в двуетажна масивна сграда – Народно читалище 

„Иван Вазов 1928” с.Нови хан, с площ от 15,7 кв.м. 

- помещение находящо се на I-ви етаж в двуетажна масивна сграда – Народно читалище 

„Иван Вазов 1928” с.Нови хан, с площ от 13,2 кв.м. 

- помещение №1 и №2  находящо се на V-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в 

УПИ VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

- помещение №6, находящо се на IV-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в УПИ 

VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин,  

 - помещение №1 и №2  находящо се на IV-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част 

в УПИ VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

 - помещение №8, находящо се на IV-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в 

УПИ VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

 - помещение №4, находящо се на V-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в УПИ 

VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

 - помещение №5, находящо се на V-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в УПИ 

VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

 - помещение №7, находящо се на V-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в УПИ 

VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

 - помещение №8, находящо се на V-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в УПИ 

VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 



 - помещение №9, находящо се на V-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в УПИ 

VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

 - помещение №15, находящо се на V-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в 

УПИ VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

- УПИ І-За обществено обслужване, квартал 25, с площ 3620 кв.м. по плана на 

с.Елешница, заедно с построената двуетажна масивна сграда със ЗП 330 кв.м. 

- помещения /лекарски кабинет и манипулационна/ с обща площ 32 кв.м. находящи се на 

първи етаж на здравна служба в УПИ III-за здравна служба, кв.30 по плана на с.Доганово.  

- помещение /стоматологичен кабинет/ с площ от 15 кв.м. находящо се на първи етаж на 

здравна служба в УПИ III-за здравна служба, кв.30 по плана на с.Доганово.  

- помещение с площ от 34 кв.м., находящо се на I-ви етаж на сграда - читалище 

„Възраждане 1911” с.Доганово. 

- помещение с площ от 10 кв.м.,  находящо се на II-ри етаж на  сграда – читалище 

„Просвета – 1908” с.Голема Раковица, 

- петно №2 за търговска дейност, находящо се в УПИ XII-за парк, кв .52 по плана на 

с.Нови хан, 

- петно №3 за търговска дейност, находящо се в УПИ XII-за парк, кв .52 по плана на 

с.Нови хан, 

- петно №1 за търговска дейност, находящо се в УПИ I-за парк, кв.15 по плана на с.Гара 

Елин Пелин, 

- петно №2 за търговска дейност,  находящо се в УПИ I-за парк, кв.15 по плана на с.Гара 

Елин Пелин, 

- петно №3 за търговска дейност, находящо се в УПИ I-за парк, кв.15 по плана на с.Гара 

Елин Пелин, 

- помещение /кабинет/ с площ19,60 кв.м., находящо се на I-ви етаж в сграда за здравно-

медицинско обслужване в УПИ I-202 - за здравеопазване и здравно-обслужващи дейности в 

кв.27а по плана на с.Нови хан. 

- помещение /кабинет/ с площ18,40 кв.м., находящо се на I-ви етаж в сграда за здравно-

медицинско обслужване в УПИ I-202- за здравеопазване и здравно-обслужващи дейности в 

кв.27а по плана на с.Нови хан. 

- помещение /манипулационна/ с площ18,76 кв.м., находящо се на I-ви етаж в сграда за 

здравно-медицинско обслужване в УПИ I-202 - за здравеопазване и здравно-обслужващи 

дейности в кв.27а по плана на с.Нови хан. 

- помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 14 кв.м., находящо се в сграда здравна 

служба с.Мусачево в УПИ I-ви за здравен пункт, кв.16 по плана на с.Мусачево, 

- помещения /лекарски кабинет, манипулационна и кабинет детска консултация/ с обща 

площ 54 кв.м, находящи се в сграда здравна служба с.Мусачево в УПИ I-ви за здравен пункт, 

кв.16 по плана на с.Мусачево,  

- помещение с площ 19 кв.м., находящо се на I-ви етаж в сграда на НЧ „Г.С.Раковски” в 

УПИ  VII-за училище, кв.21 по плана на с.Григорево, 

- помещения /лекарски кабинет, манипулационна/ с обща площ 31 кв.м., находящи се в 

сграда здравна служба с.Лесново в УПИ I-за здравен дом, кв.51 по плана на с.Лесново, 

- помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 13 кв.м. находящо се в сграда здравна 

служба с.Лесново в УПИ I-за здравен дом, кв.51 по плана на с.Лесново, 



- помещение с площ 16,65 кв.м. находящо се на I-ви етаж в многофункционална сграда в 

УПИ IX-за многофункционална сграда, битов комбинат, поща, читалище, кметство, съвет и 

градина, кв.22 по плана на с.Равно поле, 

- помещение с площ 24 кв.м., находящо се на I- ви етаж в сграда- читалище ,, Просвета 

1908“ с. Голема Раковица в УПИ I- за озеленяване, читалище, магазин в кв. 14 по плана на с. 

Голема Раковица, 

 - помещение с обща площ 16 кв.м./ 11,2 кв.м.- за поща и 4,8 кв.м.- за каса/, находящи се на 

I- ви етаж в сграда- читалище ,, Безсмъртие“ с. Лесново в УПИ X- за културен дом в кв. 40 по 

плана на с. Лесново, 

 - помещения, зала с площ 12,6 кв.м. и санитарен възел с площ 8,8 кв.м., находящи се на I- 

ви етаж на сграда- кметство с. Нови хан в УПИ 

 

2.Земеделска земя  

  

- №046008, землище с.Мусачево, 

- №036015, 047063, землище с.Петково, 

 - №068059,землище с.Крушовица, 

 - №423006, землище с.Нови хан, 

 - №070008, землище с.Нови хан, 

 - №034017, землище с.Нови хан, 

 - №015012, землище с.Нови хан, 

 - №010034, землище с.Нови хан, 

 - №014009, землище с.Нови хан,  

- №010033, землище с.Нови хан,  

- №007021, землище с.Нови хан, 

- №006014, землище с.Нови хан, 

- №006070, землище с.Нови хан, 

- №006072, землище с.Нови хан, 

- №337003, землище с.Нови хан, 

- №336034, землище с.Нови хан, 

- №336033, землище с.Нови хан,  

- №336008, землище с.Нови хан, 

- №336006, землище с.Нови хан, 

- №302001, землище с.Нови хан, 

- №301014, землище с.Нови хан, 

- №279031, землище с.Нови хан, 

- №273021, землище с.Нови хан, 

- №272003, землище с.Нови хан,  

- №240005, землище с.Нови хан,  

- №058064, землище с.Нови хан,  

- №055005, землище с.Нови хан, 

- №048017, землище с.Нови хан, 

- №034043, землище с.Нови хан, 

- №031006, землище с.Нови хан, 

- №030089, землище с.Нови хан, 

- №030088, землище с.Нови хан, 



- №030028, землище с.Нови хан, 

- №030013, землище с.Нови хан, 

- №030010, землище с.Нови хан, 

- №275048, землище с.Нови хан, 

- №109007, землище с.Равно поле, 

- №113027, землище с.Равно поле, 

 - №139030, землище с.Равно поле, 

- №147024, землище с.Равно поле, 

 - №154031, землище с.Равно поле, 

- №155014, землище с.Равно поле, 

- №176008, землище с.Равно поле, 

- №177022, землище с.Равно поле, 

- №180029, землище с.Равно поле, 

- №182027, землище с.Равно поле, 

- №187013, землище с.Равно поле, 

- №190006, землище с.Равно поле, 

- №046007, землище с.Равно поле, 

- №061031, землище с.Равно поле, 

- №072001, землище с.Равно поле, 

- №073010, землище с.Равно поле, 

- №073012, землище с.Равно поле, 

- №073015, землище с.Равно поле, 

- №073015, землище с.Равно поле, 

- №075024, землище с.Равно поле, 

- №084001, землище с.Равно поле, 

- №089029, землище с.Равно поле, 

- №089036, землище с.Равно поле, 

- №090039, землище с.Равно поле, 

- №096013, землище с.Равно поле, 

- №096027, землище с.Равно поле, 

- №055023, землище с.Равно поле, 

- №060012, землище с.Равно поле, 

- №080018, землище с.Равно поле, 

- №107037, землище с.Равно поле, 

- №121042, землище с.Равно поле, 

- №130032, землище с.Равно поле, 

- №177049, землище с.Равно поле, 

- №039015, землище с.Равно поле, 

- №032077, землище с.Равно поле, 

- №044050, землище с.Равно поле, 

- №064026, землище с.Равно поле, 

- №081042, землище с.Равно поле, 

- №165027, землище с.Равно поле, 

- №166002, землище с.Равно поле, 

- №173013, землище с.Равно поле, 

- №174076, землище с.Равно поле, 



- №191025, землище с.Равно поле, 

- №192031, землище с.Равно поле, 

- №005008, землище с.Равно поле, 

- №025043, землище с.Равно поле, 

- №026027, землище с.Равно поле, 

- №192030, землище с.Равно поле, 

-№000254, землище с.Голема Раковица, 

 -№000390, землище с.Голема Раковица, 

  -№000391, землище с.Голема Раковица, 

  -№000392, землище с.Голема Раковица, 

 -№000393, землище с.Голема Раковица, 

 -№000476, землище с.Голема Раковица, 

 -№003004, землище с.Голема Раковица, 

 -№003007, землище с.Голема Раковица, 

 -№003012, землище с.Голема Раковица, 

 -№003013, землище с.Голема Раковица, 

 -№003018, землище с.Голема Раковица, 

 -№003020, землище с.Голема Раковица, 

 -№003021, землище с.Голема Раковица, 

 -№003024, землище с.Голема Раковица, 

 -№054003, землище с.Голема Раковица, 

 -№055014, землище с.Голема Раковица, 

 -№055023, землище с.Голема Раковица, 

 -№055040, землище с.Голема Раковица, 

  -№075012, землище с.Голема Раковица, 

  -№075013, землище с.Голема Раковица, 

 -№075021, землище с.Голема Раковица, 

 -№075024, землище с.Голема Раковица, 

 -№075025, землище с.Голема Раковица, 

 -№075027, землище с.Голема Раковица, 

 -№075041, землище с.Голема Раковица, 

 -№075042, землище с.Голема Раковица, 

 -№075048, землище с.Голема Раковица, 

 -№075050, землище с.Голема Раковица, 

 -№075056, землище с.Голема Раковица, 

 -№075058, землище с.Голема Раковица, 

 -№075059, землище с.Голема Раковица, 

 -№079011, землище с.Голема Раковица, 

 -№091008, землище с.Голема Раковица, 

 -№091013, землище с.Голема Раковица, 

 -№093002, землище с.Голема Раковица, 

 -№120001, землище с.Голема Раковица, 

 -№120002, землище с.Голема Раковица, 

 -№120004, землище с.Голема Раковица, 

 -№120005, землище с.Голема Раковица, 

 -№120016, землище с.Голема Раковица, 



 -№120017, землище с.Голема Раковица, 

 -№120018, землище с.Голема Раковица, 

 -№120019, землище с.Голема Раковица, 

 -№120020, землище с.Голема Раковица, 

 -№120021, землище с.Голема Раковица, 

 -№120022, землище с.Голема Раковица, 

 -№120024, землище с.Голема Раковица, 

 -№120025, землище с.Голема Раковица, 

 -№121004, землище с.Голема Раковица, 

  -№121005, землище с.Голема Раковица, 

 -№121006, землище с.Голема Раковица, 

 -№121007, землище с.Голема Раковица, 

  -№123001, землище с.Голема Раковица, 

  -№123008, землище с.Голема Раковица, 

  -№123010, землище с.Голема Раковица, 

  -№123011, землище с.Голема Раковица, 

 -№131001, землище с.Голема Раковица, 

-№131003, землище с.Голема Раковица, 

 -№131004, землище с.Голема Раковица, 

 -№131005, землище с.Голема Раковица, 

 -№131006, землище с.Голема Раковица, 

 -№131007, землище с.Голема Раковица, 

 -№131008, землище с.Голема Раковица, 

 -№131009, землище с.Голема Раковица, 

 -№134002, землище с.Голема Раковица, 

 -№134003, землище с.Голема Раковица, 

 -№134004, землище с.Голема Раковица, 

 -№147002, землище с.Голема Раковица, 

 -№147011, землище с.Голема Раковица, 

 -№148004, землище с.Голема Раковица, 

 -№148005, землище с.Голема Раковица, 

 -№149002, землище с.Голема Раковица, 

 -№149004, землище с.Голема Раковица, 

 -№149005, землище с.Голема Раковица, 

 -№151002, землище с.Голема Раковица, 

 -№151009, землище с.Голема Раковица, 

 -№151010, землище с.Голема Раковица, 

 -№151011, землище с.Голема Раковица, 

 -№151012, землище с.Голема Раковица, 

 -№151013, землище с.Голема Раковица, 

 -№151015, землище с.Голема Раковица, 

 -№151016, землище с.Голема Раковица, 

 -№151017, землище с.Голема Раковица, 

 -№154008, землище с.Голема Раковица, 

 -№154009, землище с.Голема Раковица, 

 -№154011, землище с.Голема Раковица, 



 -№170005, землище с.Голема Раковица, 

 -№172007, землище с.Голема Раковица, 

 -№172008, землище с.Голема Раковица, 

  -№172019, землище с.Голема Раковица, 

 -№172048, землище с.Голема Раковица, 

  -№172049, землище с.Голема Раковица, 

 -№174001, землище с.Голема Раковица, 

 -№188010, землище с.Голема Раковица, 

 -№188011, землище с.Голема Раковица, 

 -№188012, землище с.Голема Раковица, 

 -№188014, землище с.Голема Раковица   

 -№200002, землище с.Голема Раковица 

 -№200003, землище с.Голема Раковица 

 -№200004, землище с.Голема Раковица 

 -№206001, землище с.Голема Раковица 

 -№207001, землище с.Голема Раковица 

 -№208001, землище с.Голема Раковица 

 -№208007, землище с.Голема Раковица 

 -№222012, землище с.Голема Раковица 

 -№222016, землище с.Голема Раковица 

  -№222024, землище с.Голема Раковица 

 -№222026, землище с.Голема Раковица 

 -№222029, землище с.Голема Раковица 

  -№222033, землище с.Голема Раковица 

 -№222035, землище с.Голема Раковица 

 -№222043, землище с.Голема Раковица 

 -№222045, землище с.Голема Раковица 

 -№230001, землище с.Голема Раковица 

  -№238002, землище с.Голема Раковица 

 -№238003, землище с.Голема Раковица 

 -№238004, землище с.Голема Раковица 

 -№238005, землище с.Голема Раковица 

 -№251003, землище с.Голема Раковица 

 -№251004, землище с.Голема Раковица 

 -№267006, землище с.Голема Раковица 

 -№387001, землище с.Голема Раковица 

 -№408001, землище с.Голема Раковица 

 -№408002, землище с.Голема Раковица 

 -№408003, землище с.Голема Раковица 

 -№408004, землище с.Голема Раковица 

 -№408005, землище с.Голема Раковица 

 -№408007, землище с.Голема Раковица 

 -№408008, землище с.Голема Раковица 

  -№408010, землище с.Голема Раковица 

 -№408016, землище с.Голема Раковица 

 -№408019, землище с.Голема Раковица 



 -№409009, землище с.Голема Раковица 

 -№409010, землище с.Голема Раковица 

 -№429004, землище с.Голема Раковица 

 -№429007, землище с.Голема Раковица 

 -№429009, землище с.Голема Раковица 

 -№429011, землище с.Голема Раковица 

 -№429012, землище с.Голема Раковица 

 -№429013, землище с.Голема Раковица 

 -№429014, землище с.Голема Раковица 

 -№430001, землище с.Голема Раковица 

 -№430004, землище с.Голема Раковица 

 -№430010, землище с.Голема Раковица 

 -№448008, землище с.Голема Раковица 

 -№538002, землище с.Голема Раковица 

 -№538003, землище с.Голема Раковица 

 -№567001, землище с.Голема Раковица 

 -№567003, землище с.Голема Раковица 

 -№567015, землище с.Голема Раковица 

 -№567016, землище с.Голема Раковица 

 -№567017, землище с.Голема Раковица 

 -№567018, землище с.Голема Раковица 

 -№568001, землище с.Голема Раковица 

 -№569001, землище с.Голема Раковица 

 -№570001, землище с.Голема Раковица 

 -№570016, землище с.Голема Раковица 

 -№570022, землище с.Голема Раковица 

 -№570023, землище с.Голема Раковица 

 -№570024, землище с.Голема Раковица 

 -№570047, землище с.Голема Раковица 

 -№570054, землище с.Голема Раковица 

 -№571001, землище с.Голема Раковица 

 -№571004, землище с.Голема Раковица 

 -№571024, землище с.Голема Раковица 

 -№572003, землище с.Голема Раковица 

 -№572013, землище с.Голема Раковица 

 -№572017, землище с.Голема Раковица 

 -№572026, землище с.Голема Раковица 

 -№572032, землище с.Голема Раковица 

 -№572033, землище с.Голема Раковица 

 -№572034, землище с.Голема Раковица 

 -№575005, землище с.Голема Раковица 

 -№575006, землище с.Голема Раковица 

 -№576008, землище с.Голема Раковица 

 -№590001, землище с.Голема Раковица 

 -№590006, землище с.Голема Раковица 

 -№590020, землище с.Голема Раковица 



 -№602002, землище с.Голема Раковица 

 -№603002, землище с.Голема Раковица 

 -№603007, землище с.Голема Раковица 

 -№603010, землище с.Голема Раковица 

 -№603014, землище с.Голема Раковица 

 -№603016, землище с.Голема Раковица 

 -№603038, землище с.Голема Раковица 

 -№603043, землище с.Голема Раковица 

 -№603050, землище с.Голема Раковица 

 -№603052, землище с.Голема Раковица 

 -№603053, землище с.Голема Раковица 

 -№603054, землище с.Голема Раковица 

 -№603056, землище с.Голема Раковица 

 -№603057, землище с.Голема Раковица 

 -№605001, землище с.Голема Раковица 

 -№605003, землище с.Голема Раковица 

 -№605007, землище с.Голема Раковица  

 -№610004, землище с.Голема Раковица 

 -№610005, землище с.Голема Раковица 

 -№612006, землище с.Голема Раковица 

 -№612014, землище с.Голема Раковица 

 -№612017, землище с.Голема Раковица 

 -№612019, землище с.Голема Раковица 

 -№612021, землище с.Голема Раковица 

 -№612023, землище с.Голема Раковица 

 -№612026, землище с.Голема Раковица 

 -№612028, землище с.Голема Раковица 

 -№612031, землище с.Голема Раковица 

 -№612036, землище с.Голема Раковица 

 -№612038, землище с.Голема Раковица 

 -№612040, землище с.Голема Раковица 

 -№612041, землище с.Голема Раковица 

 -№612044, землище с.Голема Раковица 

 -№613006, землище с.Голема Раковица 

 -№613010, землище с.Голема Раковица 

 -№613011, землище с.Голема Раковица 

 -№649001, землище с.Голема Раковица 

 -№650002, землище с.Голема Раковица 

 -№055025, землище с.Голема Раковица 

 -№079006, землище с.Голема Раковица 

 -№079008, землище с.Голема Раковица 

 -№120027, землище с.Голема Раковица 

 -№123009, землище с.Голема Раковица 

 -№131002, землище с.Голема Раковица 

 -№134001, землище с.Голема Раковица 

 -№149006, землище с.Голема Раковица 



 -№172006, землище с.Голема Раковица 

 -№200001, землище с.Голема Раковица 

 -№222006, землище с.Голема Раковица 

 -№222018, землище с.Голема Раковица 

 -№571017, землище с.Голема Раковица 

 -№571033, землище с.Голема Раковица 

 -№572035, землище с.Голема Раковица 

 -№575001, землище с.Голема Раковица 

 -№582013, землище с.Голема Раковица 

 -№612022, землище с.Голема Раковица 

 -№613012, землище с.Голема Раковица 

 -№585016, землище с.Голема Раковица 

 -№013001, землище с.Голема Раковица 

 -№024009, землище с.Голема Раковица 

 -№041024, землище с.Голема Раковица 

 -№051019, землище с.Голема Раковица 

 -№051051, землище с.Голема Раковица 

  -№0700046, землище с.Голема Раковица 

 -№0700052, землище с.Голема Раковица 

 -№0700055, землище с.Голема Раковица 

 -№0700057, землище с.Голема Раковица 

 -№119004, землище с.Голема Раковица 

 -№199002, землище с.Голема Раковица 

 -№233003, землище с.Голема Раковица 

 -№233029, землище с.Голема Раковица 

 -№233034, землище с.Голема Раковица 

 -№233035, землище с.Голема Раковица 

 -№321001, землище с.Голема Раковица 

 -№330007, землище с.Голема Раковица 

 -№330023, землище с.Голема Раковица 

 -№330042, землище с.Голема Раковица 

 -№341004, землище с.Голема Раковица 

 -№341008, землище с.Голема Раковица 

 -№342035, землище с.Голема Раковица 

 -№342039, землище с.Голема Раковица 

 -№347015, землище с.Голема Раковица 

 -№385001, землище с.Голема Раковица 

 -№385027, землище с.Голема Раковица 

 -№385035, землище с.Голема Раковица 

 -№385054, землище с.Голема Раковица 

 -№418029, землище с.Голема Раковица 

 -№418033, землище с.Голема Раковица 

 -№418034, землище с.Голема Раковица 

 -№418041, землище с.Голема Раковица 

 -№442001, землище с.Голема Раковица 

 -№442005, землище с.Голема Раковица 



 -№442006, землище с.Голема Раковица 

 -№442027, землище с.Голема Раковица 

 -№534002, землище с.Голема Раковица 

 -№534008, землище с.Голема Раковица 

 -№557003, землище с.Голема Раковица 

 -№557008, землище с.Голема Раковица 

 -№557010, землище с.Голема Раковица 

 -№563001, землище с.Голема Раковица 

 -№563017, землище с.Голема Раковица 

 -№563039, землище с.Голема Раковица 

 -№563045, землище с.Голема Раковица 

 -№587007, землище с.Голема Раковица 

 -№587013, землище с.Голема Раковица 

 -№589006, землище с.Голема Раковица 

 -№589007, землище с.Голема Раковица 

 -№591010, землище с.Голема Раковица 

 -№591012, землище с.Голема Раковица 

 -№593010, землище с.Голема Раковица 

 -№593012, землище с.Голема Раковица 

 -№593019, землище с.Голема Раковица 

 -№593020, землище с.Голема Раковица 

 -№593031, землище с.Голема Раковица 

 -№593048, землище с.Голема Раковица 

 -№593050, землище с.Голема Раковица 

 -№595016, землище с.Голема Раковица 

 -№595017, землище с.Голема Раковица 

 -№595018, землище с.Голема Раковица 

 -№595022, землище с.Голема Раковица 

 -№595026, землище с.Голема Раковица 

 -№595027, землище с.Голема Раковица 

 -№595032, землище с.Голема Раковица 

 -№595033, землище с.Голема Раковица 

 -№595037, землище с.Голема Раковица 

 -№595039, землище с.Голема Раковица 

 -№597003, землище с.Голема Раковица 

 -№597018, землище с.Голема Раковица 

 -№597019, землище с.Голема Раковица 

 -№597026, землище с.Голема Раковица 

 -№597030, землище с.Голема Раковица 

 -№597036, землище с.Голема Раковица 

 -№598001, землище с.Голема Раковица 

 -№598001, землище с.Голема Раковица 

 -№598002, землище с.Голема Раковица 

 -№598003, землище с.Голема Раковица 

 -№598005, землище с.Голема Раковица 

 -№598010, землище с.Голема Раковица 



 -№598011, землище с.Голема Раковица 

 -№598012, землище с.Голема Раковица 

 -№598015, землище с.Голема Раковица 

 -№614005, землище с.Голема Раковица 

 -№614006, землище с.Голема Раковица 

 -№614007, землище с.Голема Раковица 

 -№614009, землище с.Голема Раковица 

 -№614011, землище с.Голема Раковица 

 -№614012, землище с.Голема Раковица 

 -№614015, землище с.Голема Раковица 

 -№614018, землище с.Голема Раковица 

 -№614024, землище с.Голема Раковица 

 -№614025, землище с.Голема Раковица 

 -№615019, землище с.Голема Раковица 

 -№615022, землище с.Голема Раковица 

 -№615023, землище с.Голема Раковица 

 -№615035, землище с.Голема Раковица 

 -№615037, землище с.Голема Раковица 

 -№615046, землище с.Голема Раковица 

 -№615051, землище с.Голема Раковица 

 -№623009, землище с.Голема Раковица 

 -№623015, землище с.Голема Раковица 

 -№623017, землище с.Голема Раковица 

 -№627017, землище с.Голема Раковица 

 -№627022, землище с.Голема Раковица 

 -№627024, землище с.Голема Раковица 

 -№632005, землище с.Голема Раковица 

 -№632012, землище с.Голема Раковица 

 -№632042, землище с.Голема Раковица 

 -№632054, землище с.Голема Раковица 

 -№632056, землище с.Голема Раковица 

 -№633021, землище с.Голема Раковица 

 -№634010, землище с.Голема Раковица 

 -№634015, землище с.Голема Раковица 

 -№635010, землище с.Голема Раковица 

 -№635067, землище с.Голема Раковица 

 -№635068, землище с.Голема Раковица 

 -№635069, землище с.Голема Раковица 

 -№638009, землище с.Голема Раковица 

 -№638033, землище с.Голема Раковица 

 -№639007, землище с.Голема Раковица 

 -№639018, землище с.Голема Раковица 

 -№639042, землище с.Голема Раковица 

 -№639051, землище с.Голема Раковица 

 -№639056, землище с.Голема Раковица 

 -№639059, землище с.Голема Раковица 



 -№070044, землище с.Голема Раковица 

 -№117040, землище с.Голема Раковица 

 -№534012, землище с.Голема Раковица 

 -№557002, землище с.Голема Раковица, 

 Имоти по чл.19 ЗСПЗЗ, землище с.Габра,   

  

VII.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ  ВЪРХУ 

ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

   

VIII.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ, 

  

- №020002, землище с.Габра, 

- №020003, землище с.Габра, 

- №025036, землище с.Петково, 

- №025047, землище с.Петково, 

- №092016, землище гр.Елин Пелин, 

- №092051, землище гр.Елин Пелин, 

- №092052, землище гр.Елин Пелин, 

- №017155, землище гр.Елин Пелин, 

- №017156, землище гр.Елин Пелин, 

- №017157, землище гр.Елин Пелин, 

- №017212, землище гр.Елин Пелин, 

 

IX.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ 

– ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 
№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

Прогнозен 

резултат в 

лв. 

 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

1. Отдаване под наем на имоти 120 000 

2. Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти 30 000 

3. Приходи от концесии 5 000 

 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

1. Продажба на имоти-общинска собственост 2 200 000 

2. Учредени вещни права 40 000 

 Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост  

 ВСИЧКО ПРИХОДИ  2 385 000 

 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
1. За технически дейности (геодезически заснемания, кадастрални 30 000 



карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.) 

2. За оценки  30 000 

3. За обявления 4 000 

4.  За придобиване на имоти, чрез отчуждаване 100 000 

   

 ВСИЧКО РАЗХОДИ 164 000 
 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов За - - 

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 Отсъства - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева За - - 

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- 19    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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 862 

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.2, ал.2, т.2 от 

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

връзка с Предложение от г-жа Г.Георгиева-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ОА-

7183/15.01.2014г. 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  от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.2, ал.2, т.2 от 

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

Променя характера на собствеността от публична общинска в частна общинска 

собственост на закрита задънена улица с о.т. 103-104 с площ 390кв.м., която се присъединява към 

УПИ ХІІІ-158 (образуван от обединението на УПИ ХІІІ-158, УПИ ХІV-158, УПИ ХV-158, кв.18) 

по плана на с.Крушовица, община Елин Пелин, област Софийска. 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов За - - 

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 Отсъства - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова За - - 



 

ЗА- 20    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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 863 

 

На основание чл.21, ал.2, чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от Георги 

Костов – Председател на ОбС-Елин Пелин № ОС-7176/15.01.2014 г. предвид изменение на чл.34, 

ал.2 от ЗМСМА, обн., ДВ бр.1 от 2014г., в сила от 01.01.2014 г. и становища на ПК по „Законност, 

сигурност, обществен ред, граждански права и транспорт“  и ПК по „Финанси, бюджет и програми 

за развитие“, Общински съвет- Елин Пелин 

РЕШИ: 

На основание чл.21 ал.2, чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА: 

Считано от 01.01.2014година, определя месечно възнаграждение на общински съветник за 

участие в заседанията на общинския съвет и неговите комисии в размер 70 на сто от средната 

брутна работна заплата в общинската администрация за съответния месец. 
 

 

 ЗА- 20    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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 864 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл. 34, ал.1 и  ал.2  от ЗМСМА,  чл.8 и 

чл.28  от Закона за нормативните актове, след станалите разисквания по Доклад от Георги Костов-

Председател ОбС-Елин Пелинс вх. № ОС-7217/20.01.2014 г. с приложени мотиви, относно 

приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Елин 

Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и становища на ПК 

по „Законност, сигурност, обществен ред, граждански права и транспорт“ и ПК по „Финанси, 

бюджет и програми за развитие“, Общински съвет- Елин Пелин 

РЕШИ: 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл. 34, ал.1 и  ал.2  от ЗМСМА и чл.8 и чл. 

28 от Закона за нормативните актове: 

Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-

Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, както 

следва: 

 

1. Изменя чл.23, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Елин 

Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва: 
Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседания на общинския 

съвет и на неговите комисии в размер за един месец не повече от 70 на сто от средната брутна 

работна заплата на общинската администрация за съответния месец, чиито размер се определя с 

решение на Общински съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на 

съветниците и съгласно разпоредбите на ЗМСМА. 

 

2. Изменя и допълва чл.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, както 

следва: 

2.1. ал.1 се изменя, както следва: Общинският съвет се състои от 21 съветници и заседава 

в делничен ден от месеца 

2.2. Нова ал.3: При възникване на събития от извънреден характер, председателят на 

Общински съвет Елин Пелин, може да насрочи извънредно заседание, на което да се обсъжда и 

взема решение, само възникналото събитие, по повод на което се свиква заседанието. 

2.3. Нова ал.4: За свикване на извънредно заседание общинските съветници, се уведомяват 

с писмена покана, изпратена до 12.00 часа на деня предхождащ заседанието, която следва да 

съдържа дата, час, място за провеждане и проект за дневен ред. 

2.4. Нова ал.5: За извънредно заседание обществеността се уведомява с писмена покана, 

която съдържа дата, час, място за провеждане и проект за дневен ред, в срока по ал.4 чрез 



публикуване в официалната интернет страница на Община Елин Пелин и информационното табло 

на Общински съвет. 

 

3. Допълва чл.54 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин 

Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, с нова ал.4 , 

както следва: 

 Постоянните комисии могат да провеждат и извънредни заседания. За извънредно 

заседание общинските съветници се уведомяват по телефон и електронна поща до 12.00 часа на 

деня предхождащ заседанието. Обществеността се  уведомява на информационното табло на 

Общински съвет-Елин Пелин  и на официалната Интернет страницата на общината в същия срок, 

като се обявява дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане. 

 

4. Изменя чл.100 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин 

Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, като отменя ал.2 

. 

 

5. Допълва чл.107 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин 

Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, с нова ал.3, както 

следва: 

Проектът на общинския бюджет може да се разгледа и на съвместно заседание от всички 

постоянни комисии с водеща комисията по финанси и бюджет. 

 

6. Изменя чл.108, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-

Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, както 

следва: 
Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет и се 

заверява от административния секретар на Общински съвет Елин Пелин. 
 

 

 ЗА- 19    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  № 29 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 30.01.2014 година 

Решение № 865 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от Наредба за приемане, 

изпълнение, контрол и отчитане бюджета на Община Елин Пелин и Параграф 39 от ПЗР на ЗДБРБ 

от 2013 г., във връзка с Предложение от Кмета на Община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх. 

№ ОА- 6602 (6)/ 21.01.2014 г. и след становище на ПК по „Финанси, бюджет и програми за 

развитие“, Общински съвет- Елин Пелин 

РЕШИ: 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от Наредба за приемане, 

изпълнение, контрол и отчитане бюджета на Община Елин Пелин и Параграф 39 от ПЗР на ЗДБРБ 

от 2013 г.: 

Приема  вътрешни компенсирани промени в плана по бюджета за 2013 г. по дейности, 

видове разходни и приходни параграфи както следва: 

 

 І. Държавни дейности 

 1.Дейност 1-1-122 Общинска администрация 

 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

01-01 

Заплати на персонал по трудови 

правоотношения 

 

479 867 

 

496 568 

 

+ 16 701 

 

01-02 

Заплати на персонал по служебни 

правоотношения 

 

93 817 

 

80 224 

 

- 13 593 

 

02-01 

 

Възнаграждения нещатен персонал 

 

22 320 

 

10 278 

 

- 12 042 

 

05-51 

Осигурителни вноски от 

работодателя 

 

68 582 

 

74 996 

 

+ 6 414 

 

05-60 

 

ЗОВ 

 

30 820 

 

32 853 

 

+ 2 033 

 

05-80 

 

ДЗПО 

 

13 420 

 

13 907 

 

+ 487 

 Общо 708 826 708 826 - 

  
2. Дейност 2-5-282 Отбранително мобилизационна подготовка 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 Възнаграждения извън трудови    



02-02 правоотношения 400 300 - 100 

 

05-80 

 

ДЗПО 

 

500 

 

600 

 

+ 100 

                                                    Общо 900 900 - 

 
 3. Дейност 4-0-431 Детски ясли и яслени групи 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

10-15 

 

Материали 

 

- 

 

3 000 

 

+ 3 000 

 

01-01 

Възнаграждения на персонала по 

трудови правоотношения 

 

74 877 

 

71 877 

 

- 3 000 

                                                    Общо 74 877 74 877 - 

 
 4. Дейност 3-0-311 Целодневни детски градини 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

01-01 

Възнаграждения на персонала по 

трудови правоотношения 

 

1 008 268 

 

1 029 372 

 

+ 21 104 

 

05-51 

Осигурителни вноски от 

работодателя 

 

113 768 

 

123 311 

 

+ 9 543 

 

05-60 

 

ЗОВ 

 

49 713 

 

54 283 

 

+ 4 570 

 

02-05 

СБКО  

Работно облекло 

 

38 508 

 

45 798 

 

+ 7 290 

 

02-08 

 

Обезщетения на персонал 

 

27 592 

 

17 349 

 

- 10 243 

 

10-14 

 

Учебни разходи 

 

24 575 

 

14 133 

 

- 10 442 

 

10-13 

Постелен инвентар  

и работно облекло 

 

28 555 

 

12 783 

 

- 15 772 

 

10-15 

 

Материали 

 

8 322 

 

17 272 

 

+ 8 950 

 

10-16 

 

Вода, горива, енергия 

 

53 338 

 

38 338 

 

- 15 000 

 

02-09 

 

Други плащания  

 

14 339 

 

13 239 

 

- 1 100 

 

10-15 

 

Материали 

 

17 272 

 

18 372 

 

+ 1 100 

                                                    Общо 1 384 250 1 384 250 - 

 
 5. Дейност 3-0-389 Други дейности по образованието 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 Възнаграждения на персонала по    



01-01 трудови правоотношения 10 326 14 703 + 4 377 

 

02-01 

 

Възнаграждения нещатен персонал 

 

- 

 

1 024 

 

+ 1 024 

 

02-05 

СБКО  

Работно облекло 

 

368 

 

397 

 

+ 29 

 

05-51 

Осигурителни вноски от 

работодателя 

 

1 124 

 

1 680 

 

+ 556 

 

05-60 

 

ЗОВ 

 

520 

 

785 

 

+ 265 

 

05-80 

 

ДЗПО 

 

304 

 

452 

 

+ 148 

 

10-15 

 

Материали 

 

8 337 

 

2 337 

 

- 6 000 

 

10-62 

 

Разходи за застраховки 

 

7 808 

 

7 409 

 

- 399 

                                                    Общо 28 787 28 787 - 

 
 6. Дейност 5-3-548 Дневен център за стари хора 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

01-01 

Възнаграждения на персонала по 

трудови правоотношения 

 

29 200 

 

24 265 

 

- 4 935 

 

10-11 

 

Храна 

 

2 345 

 

8 573 

 

+ 6 228 

 

02-05 

СБКО  

Работно облекло 

 

876 

 

622 

 

-254 

 

02-08 

 

Обезщетения на персонал 

 

300 

 

369 

 

+69 

 

02-09 

 

Други плащания 

 

300 

 

- 

 

- 300 

 

05-51 

 

Осигурителни вноски от 

работодателя 

 

3 510 

 

2 814 

 

- 696 

 

05-60 

 

ЗОВ 

 

1 450 

 

1 211 

 

-239 

 

05-80 

 

ДЗПО  

 

500 

 

505 

 

+ 5 

 

10-16 

 

Вода, горива, енергия 

 

- 

 

122 

 

+ 122 

                                                    Общо 38 481 38 481 - 

 

 7. Дейност 4-0-437 Здравни кабинети в детски градини и училища 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

10-12 Медикаменти - 3 500 + 3 500 



10-20 Разходи за външни услуги - 5 000 + 5 000 

 

01-01 

Възнаграждения на персонала по 

трудови правоотношения 

 

69 480 

 

65 036 

 

- 4 444 

02-08 Обезщетения на персонал 2 000 867 - 1 133 

02-09 Други плащания 821 21 - 800 

 

05-51 

Осигурителни вноски от 

работодателя 

 

9 030 

 

7 635 

 

- 1 395 

05-60 ЗОВ 3 570 3 278 - 292 

05-80 ДЗПО  900 991 + 91 

 

10-13 

Постелен инвентар  

и работно облекло 

 

2 000 

 

1 473 

 

- 527 

02-05 СБКО Работно облекло 2 084 1 584 - 500 

10-15 Материали 11 773 12 273 + 500 

                                                    Общо 101 658 101 658 - 

 

 8. Дейност 5-3-546 Домове за деца 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

01-01 

Възнаграждения на персонала по 

трудови правоотношения 

 

178 560 

 

166 031 

 

- 12 529 

 

02-05 

СБКО  

Работно облекло 

 

3 500 

 

3 389 

 

- 111 

 

02-08 

 

Обезщетения на персонал 

 

4 000 

 

652 

 

- 3 348 

 

02-09 

 

Други плащания 

 

3 560 

 

826 

 

- 2 734 

 

05-51 

Осигурителни вноски от 

работодателя 

 

21 710 

 

20 124 

 

- 1 586 

 

05-52 

 

УПФ 

 

1 200 

 

614 

 

- 586 

 

05-60 

 

ЗОВ 

 

11 690 

 

8 476 

 

- 3 214 

 

40-00 

 

Стипендии 

 

23 760 

 

22 171 

 

- 1 589 

 

10-16 

 

Вода, горива, енергия 

 

53 250 

 

78 947 

 

+ 25 697 

                                                    Общо 301 230 301 230 - 

 

 ІІ. Местни дейности 

 1.Дейност 1-1-122 Общинска администрация 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

10-92 

 

Глоби лихви 

 

- 

 

4 000 

 

+ 4 000 

     



10-62 Разходи за застраховки 10 000 18 000 + 8 000 

 

46-00 

 

Разходи за членски внос 

 

3 500 

 

5 500 

 

+ 2 000 

 

10-16 

 

Вода, горива, енергия 

 

163 000 

 

257 000 

 

+ 94 000 

 

10-20 

 

Разходи за външни услуги 

 

300 300 

 

351 300 

 

+ 51 000 

 

42-14 

 

Помощи по решение на ОбС 

 

55 000 

 

56 000 

 

+ 1 000 

 Общо 531 800 691 800 + 160 000 

 

2.Дейност 6-1-604 Осветление улици и площадки 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

10-15 

 

Материали 

 

50 000 

 

15 000 

 

- 35 000 

 Общо 50 000 15 000 - 35 000 

 

 

 

 3.Дейност 6-1-606 Изграждане ремонт улици и площади 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

10-30 

 

Текущ ремонт  

 

446 000 

 

371 000 

 

- 75 000 

 Общо 446 000 371 000 - 75 000 

 

 4.Дейност 6-1-619 Други дейности по жилищно строителство и БКС 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

10-20 

 

Разходи за външни услуги 

 

78 000 

 

28 000 

 

- 50 000 

 Общо 78 000 28 000 - 50 000 

 

 5.Дейност 8-3-832 Служби и дейности изграждане пътища 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

52-06 

Придобиване  

инфраструктурни обекти 

 

30 910 

 

1 910 

 

- 29 000 

 Общо 30 910 1 910 - 29 000 

 

 6.Дейност 6-1-606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

52-06 

Придобиване  

инфраструктурни обекти 

 

304 000 

 

333 000 

 

+ 29 000 



 Общо 304 000 333 000 + 29 000 

 

 7.Дейност 3-0-311 ЦДГ 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

10-16 

 

Вода, горива, енергия 

 

209 100 

 

229 100 

 

+ 20 000 

 Общо 209 100 229 100 + 20 000 

 

 8.Дейност 3-0-389 Други дейности по образованието  

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

10-16 

 

Вода, горива, енергия 

 

2 000 

 

8 000 

 

+ 6 000 

 Общо 2 000 8 000 + 6 000 

 

 9.Дейност 4-0-412 МБАЛ  

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

43-02 

Субсидии за нефинансови 

предприятия 

 

25 000 

 

26 000 

 

+ 1 000 

 Общо 25 000 26 000 + 1 000 

 

  

 

10.Дейност 8-3-832 Служби и дейности по изграждане пътища 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

10-20 

 

Разходи за външни услуги 

 

73 050 

 

103 050 

 

+ 30 000 

 Общо 73 050 103 050 + 30 000 

 

 11.Дейност 8-6-898 Други дейности по икономиката 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

02-01 

 

Възнаграждения нещатен персонал 

 

27 300 

 

44 300 

 

+ 17 000 

 Общо 27 300 44 300 + 17 000 

 

12.Дейност 9-0-997 Други разходи 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

97-00 

 

Резерв за непредвидени разходи 

 

150 042 

 

140 042 

 

- 10 000 

 Общо 150 042 140 042 - 10 000 

 



 Увеличението на плана по бюджета за 2013 г. в Местни дейности да бъде за сметка 

на преизпълнение на приходни параграфи както следва: 

 

Параграф 

№ 

Наименование на разходния 

параграф 

План преди 

актуализация 

План след  

актуализация 

Разлика 

+/- 

 

01-03 

 

Патентен данък 

 

26 500 

 

30 500 

 

+ 4 000 

 

13-01 

 

Данък недвижими имоти 

 

1 261 000 

 

1 300 000 

 

+ 39 000 

 

13-03 

 

Данък върху превозни средства 

 

365 000 

 

366 000 

 

+ 1 000 

 

24-06 

 

Приходи от наеми на земя 

 

1 000 

 

21 000 

 

+ 20 000 

 Общо 1 653 500 1 717 500 + 64 000 

 

 За дейност 8-6-898 Други дейности по икономиката, част от увеличението на плана 

в размер на 10 000лв. се осигурява от намаление Параграф 97-00 Резерв за непредвидени 

разходи. 

 

Име За Против Въздържали се 

1.Ангел Атанасов Ангелов За  - - 

2.Ангел Григоров Анев За - - 

3.Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

4.Бисерка Георгиева Николова За - - 

5.Валери Николов Брънзелов За - - 

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 Отсъства - - 

12.Емил Стоянов Петров За - - 

13. Златослав Александров Златанов За  - - 

14.Любен Методиев Андреев Отсъства - - 

15.Любомир Николов Ников За - - 

16.Мариана Цветкова Гешева За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков За - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова За - - 

 

ЗА- 19    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ 



 

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                               /Г.Костов/ 

Зам.председател ОбС-Ел.Пелин:    

                                    /Ем.Петров/ 

 

 


