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

   

  Протокол  № 41 

 

от извънредно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 13.11.2014 година 

 

Решение № 1153 

 

На основание чл. 25 и 28 от ЗМСМА и чл. 4 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет- Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация, Общински съвет- Елин Пелин  

 

РЕШИ: 

 

  На основание чл. 25 и 28 от ЗМСМА и чл. 4 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет- Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация приема предложения дневен ред, както следва: 

1. Разглеждане и приемане на решение по Предложение вх. № ОА- 7713/ 11.11.2014 г. от 

Й.Йорданов- Кмет на Община Елин Пелин относно: Кандидатстване на Община Елин Пелин  с 

проектно предложение ,, Основен ремонт и реконструкция на мост над р.Суха река (р.Вадата) 

на км 1+100  на общински път SFO 2235 Нови хан- Габра“, финансирано от Фонд ,,РИО“ за 2014 

г. 

 

 

ЗА- 20    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ  

 

 

 

Председател на ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                               /Г.Костов/ 

 

Зам.председател на 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  № 41 

 

от извънредно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 13.11.2014 година 

 

Решение № 1154 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл.14, ал.1 от Указанията 

за изисквания към проектите и дейностите, подлежащи на финансиране от Фонд „Радиоактивни 

отпадъци“, във връзка с Предложения с вх. №№ ОА-7731/ 11.11.2014 г. и ОА- 7731-(1)/ 

12.11.2014 г.  от Кмета на Община Елин Пелин- г- н Йордан Йорданов и след станалите 

разисквания, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл.14, ал.1 от Указанията 

за изисквания към проектите и дейностите, подлежащи на финансиране от Фонд „Радиоактивни 

отпадъци“: 

1. Одобрява проект: «Основен ремонт и реконструкция на мост над р.Суха 

река(р.Вадата) на км 1+100 на общински път SFO 2235 Нови хан-Габра» , община Елин Пелин, 

включващ:  Изготвяне на технически инвестиционен проект за авариен ремонт и реконструкция 

на моста, Изпълнение на СМР за ремонта и реконструкцията на моста, Осъществяване на 

авторски надзор по изпълнение на ТИП, Оценка за съответствието на ТИП, строителен надзор 

и инвеститорски контрол на изпълнението на СМР и СРР по ТИП, Изготвяне на технически 

паспорт на съоръжението-ПОС. 

2. Срокът за реализация на проекта е 2 месеца от подписване на договора за финансиране 

и ще бъде изпълнен на две фази /години/. 

3. Проектът е на обща стойност 220178,84лв., от които от фонд „РАО“ за: 

 първата година  80088,00лв, което представлява 61,23338% от стойността на 

разходите по проекта(съгласно изискванията на Фонда този размер е максимум 80%); 

 за втората година  0,00лв, което представлява 0% от стойността на разходите по 

проекта. 

4. Съгласно изискванията на фонда размера на собствения принос на Община Елин Пелин 

е не по малко от 20%, а в случая е както следва: 

 за първата година  50703,40лв, което представлява 38,76661% от стойността на 

разходите по проекта; 

 за втората година  89387,44лв, което представлява 100% от стойността на 

разходите по проекта. 

5. Общата цел на проекта е да се възстанови движението по моста и по общинския път SFO 

2235, което е прекъснато в района на моста- въведен е в изпълнение план за защита при бедствия 

на Общината в частта “Защита при срутища и свлачища”  за това съоръжение и съответно за 

общинския път, със заповед № 632 07.08.2014г., като е пригоден за движение алтернативен път- 

черен земеделски път от с.Нови хан(ул.Марица) до разклона за Базата за поддръжка на АМ 

„Тракия“. 

6. При реализацията на проекта няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

околната среда и защитените зони от мрежа Натура 2000“. 

 

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 Истилиянов 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 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- 21    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ  

 

 

 

Председател на ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                               /Г.Костов/ 

 

Зам.председател на ОбС-Ел.Пелин:    

                                      /Ем.Петров/ 

 

 

 

 


