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

   

  

 Протокол  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1215 

 

На основание  чл.73, ал.2 и във връзка с  чл.69, ал.1 от Правилника за организацията и 

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

Общинската администрация, във връзка с Предложение с № ОА- 7827(1)/ 28.01.2015 г. от г- н 

Георги Костов- Председател на ОбС- Елин Пелин и Предложение с № ОА- 7778(1)/ 27.01.2015 

г. от г- н Благой Благоев- ИД Кмет на Община Елин Пелин, след станалите разисквания, 

Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

На основание  чл.73, ал.2 и във връзка с  чл.69, ал.1 от Правилника за организацията и 

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

Общинската администрация Предложение с № ОА- 7827(1)/ 28.01.2015 г. от г- н Георги 

Костов- Председател на ОбС- Елин Пелин и Предложение с № ОА- 7778(1)/ 27.01.2015 г. от 

г- н Благой Благоев- ИД Кмет на Община Елин Пелин да бъдат разгледани  в точка Разни от 

дневния ред на настоящето заседание. 

 

 

ЗА- 17    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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1216 

 

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

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

чл.17 ал.1 т.1, чл.25, чл.27, чл.28 и чл.29 от ЗМСМА и след станалите разисквания, Общински 

съвет- Елин Пелин  

РЕШИ: 

 

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

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

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

следва: 

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

вероизповедание, спорт и социални дейности”, от заседание проведено на 13.01.2015 г. 

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

екология, селско и горско стопанство”, от заседание проведено на 15.01.2015 г. 

3. Предложения на постоянната комисия по „ Законност, сигурност, обществен ред, 

граждански права и транспорт”, от заседание проведено на 15.01.2015 г. 

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

от заседание проведено на 19.01.2015 г. 

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

общинско имущество”, от заседание проведено на 20.01.2015 г. 

6. Разни 

 6.1. Предложение с № ОА- 7827(1)/ 28.01.2015 г. от г- н Георги Костов- 

Председател на ОбС- Елин Пелин 

 6.2. Предложение с № ОА- 7778(1)/ 27.01.2015 г. от г- н Благой Благоев- ИД Кмет 

на Община Елин Пелин 

 

  

ЗА- 17    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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1217 

 

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 50 броя молби от граждани на Община Елин Пелин с приложени Експертни решения 

на ТЕЛК с трайно намалена работоспособност с нужда от 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: 

От бюджета на Община Елин Пелин да бъде предоставена еднократна 

безвъзмездна финансова помощ в размер на 75.00 лв. на всяко от следните физически лица: 

1. Еленка Асенова Атанасова   - гр.Елин Пелин 

2. Петко Димитров Иванов   - гр.Елин Пелин 

3. Невенка Димитрова Мишева  - гр.Елин Пелин 

4. Димитър Благоев Димитров  - гр.Елин Пелин 

5. Иван Георгиев Бонев   - гр.Елин Пелин 

6. Мария Петрова Бонева   - гр.Елин Пелин 

7. Радка Иванова Хинкова   - гр.Елин Пелин 

8. Георги Стоянов Дашев   - гр.Елин Пелин 

9. Иван Богданов Геров   - гр.Елин Пелин 

10. Костадина Стефанова Машева  - гр.Елин Пелин 

11. Боне Томев Стоилов    - гр.Елин Пелин 

12. Мария Стоянова Вучкова   - гр.Елин Пелин 

13. Веселинка Трайкова Николова  - гр.Елин Пелин 

14. Йорданка Борисова Иванова  - гр.Елин Пелин 

15. Ценко Илиев Балабанов   - гр.Елин Пелин 

16. Ганка Андреева Иванова   - гр.Елин Пелин 

17. Богомил Георгиев Димитров  - гр.Елин Пелин 

18. Светла Василева Петрова   - гр.Елин Пелин 

19. Тодор Георгиев Христов   - гр.Елин Пелин 

20. Елисавета Асенова Пенкова  - гр.Елин Пелин 

21. Стоян Димитров Стоянов   - гр.Елин Пелин 

22. Петър Николов Манчоров   - гр.Елин Пелин 

23. Никола Петров Манчоров   - гр.Елин Пелин 

24. Иванка Йорданова Мечкарска  - гр.Елин Пелин 

25. Величка Димитрова Николова  - гр.Елин Пелин 

26. Стоянка Благоева Дишкова   - с.Гара Елин Пелин 

27. Иван Георгиев Иванов   - с.Гара Елин Пелин 



28. Бонка Павлова Станкова   - с.Гара Елин Пелин 

29. Михаил Горанов Алексиев   - с.Гара Елин Пелин 

30. Христина Яни Конова   - с.Гара Елин Пелин 

31. Вангел Христов Конов   - с.Гара Елин Пелин 

32. Борис Георгиев Попов   - с.Гара Елин Пелин 

33. Райна Стоянова Войнишка   - с.Гара Елин Пелин 

34. Соня Спасова Стоименова   - с.Гара Елин Пелин 

35. Йордан Иванов Златанов   - с.Гара Елин Пелин 

36. Денка Велинова Кусорова   - с.Габра 

37. Теменужка Любенова Георгиева  - с.Габра 

38. Галина Стоянова Атанасова  - с.Доганово 

39. Галя Кирилова Борисова   - с.Доганово 

40. Живко Димитров Свиленов  - с.Доганово 

41. Лиляна Иванова Динчова   - с.Нови хан 

42. Методи Благоев Димитров   - с.Нови хан 

43. Ангел Иванов Стойнов   - с.Григорево 

44. Иванка Александрова Петрова  - с.Григорево 

45. Тодорка Василева Генева   - с.Григорево 

46. Василка Григорова Стоянова  - с.Мусачево 

47. Петър Веселинов Стойнов   - с.Мусачево 

48. Стоян Емилов Стоянов   - с.Мусачево 

49. Таня Ванкова Янкова   - с.Петково 

50. Надежда Петрова Петкова – за 

 нуждите на сина й Маргарит Георгиев Лазаров - с.Лесново 

 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов За - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов Отсъства - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников За - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова Отсъства - - 

21.Юлия Траянова Стефанова За - - 

 

ЗА- 17    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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1218 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5, ал.1  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-7798/06.01.2015г. от Ивайло 

Бонков Ненков, окомплектована съгласно същия и Предложение от 09.01.2015г. от г-н 

Й.Йорданов-Кмет на Община Елин Пелин, 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, ал.1  от Правилника 

за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на 

физически лица от бюджета на Община Елин Пелин: 

От бюджета на Община Елин Пелин да бъде предоставена еднократна 

безвъзмездна финансова помощ на Ивайло Бонков Ненков, жител на гр.Елин Пелин  

в размер на 500,00 (петстотин) лева, предвид претърпяна скъпоструваща операция и 

следоперативни рехабилитации. 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов За - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов Отсъства - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников За - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова Отсъства - - 

21.Юлия Траянова Стефанова За - - 

 

ЗА- 17    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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1219 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5, ал.1 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-7797/05.01.2015г. от Светослав 

Симеонов Миланов, 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, ал.1 от Правилника 

за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на 

физически лица от бюджета на Община Елин Пелин: 

От бюджета на Община Елин Пелин да бъде предоставена еднократна 

безвъзмездна финансова помощ на Светослав Симеонов Миланов, жител на гр.Елин 

Пелин  в размер на 300,00 (триста) лева, предвид здравословното му състояние и нужда 

от специализирано лечение. 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов За - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов Отсъства - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников За - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова Отсъства - - 

21.Юлия Траянова Стефанова За - - 

 

ЗА- 17    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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1220 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5, ал.1  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-7792/22.12.2014г. от Маргарита 

Асенова Ангелова, 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, ал.1 от Правилника 

за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на 

физически лица от бюджета на Община Елин Пелин: 

От бюджета на Община Елин Пелин да бъде предоставена еднократна 

безвъзмездна финансова помощ на Маргарита Асенова Ангелова, жител на с.Лесново 

в размер на 300,00 (триста) лева, предвид здравословното й състояние и затруднено 

финансово положение на семейството. 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов За - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов Отсъства - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников Отсъства - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова Отсъства - - 

21.Юлия Траянова Стефанова За - - 

 

ЗА- 16    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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1221 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5, ал.1  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-7799/07.01.2015г. от Петко 

Александров Пиперков, окомплектована съгласно същия и Предложение от 12.01.2015г. от 

г-н Б.Благоев – ИД Кмет на Община Елин Пелин, 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, ал.1  от Правилника 

за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на 

физически лица от бюджета на Община Елин Пелин: 

От бюджета на Община Елин Пелин да бъде предоставена еднократна 

безвъзмездна финансова помощ на Петко Александров Пиперков, жител на гр.Елин 

Пелин  в размер на 300,00 (триста) лева, предвид здравословното му състояние и 

следоперативно лечение. 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов За - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов За - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников Отсъства - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова Отсъства - - 

21.Юлия Траянова Стефанова За - - 

 

ЗА- 17    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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1222 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5, ал.1  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-7789/13.12.2014г. от Гена 

Симеонова Маринова, 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, ал.1 от Правилника 

за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на 

физически лица от бюджета на Община Елин Пелин: 

От бюджета на Община Елин Пелин да бъде предоставена еднократна 

безвъзмездна финансова помощ на Гена Симеонова Маринова, жител на с.Столник в 

размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева, предвид здравословното й състояние. 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов За - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов За - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников Отсъства - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова Отсъства - - 

21.Юлия Траянова Стефанова За - - 

 

ЗА- 17    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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1223 

 

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 Предложение от г-н 

Бл.Благоев – ИД Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ ОА-7802/13.01.2015г.  с представен 

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

малолетни и непълнолетни, Община Елин Пелин за 2014г., и 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 дейността на Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни, Община Елин Пелин за 2014г., съгласно 

приложението в протокола. 

 

 

ЗА- 14    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 3 

 

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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1224 

 

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

връзка с Доклад  от Кмета на Община Елин Пелин- г- н Йордан Йорданов с вх.№ ОА-7806/ 

15.01.2015 г. по преписка вх.№ УТ2_20- 1747 от 2014 г. от Ангел Даков Ангелов и след 

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

стопанство”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13, и ал. 2 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ: 

1. Одобрява ПУП-Парцеларен план за електрозахранване с въздушна кабелна линия 

1кV на ПИ № 007011 в землището на с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област. 

Трасето на електропровода преминава през имоти №№ 000699 и 000708 /общински полски 

пътища/ по КВС на землището на с.Нови хан. Сервитутните зони спрямо оста на 

електропровода са 4,5м от едната страна и 1м от другата, които засягат и имоти с №№  

009013, 000707, 009025, 009018, 009019, 007005, 007011, 007020, 000703, 007025, 000704 и 

007027 по КВС на землището на с.Нови хан. 

2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, 

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

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

съответния възложител /собственик/, съгласно Решение №787/26.11.2009г. на Общински 

съвет-Елин Пелин. 

 

 

 ЗА- 17    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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1225 

 

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

връзка с Доклад  от Кмета на Община Елин Пелин- г- н Йордан Йорданов с вх.№ ОА-7677-

(1)/ 15.01.2015 г. по преписка вх.№ УТ2_20- 1741 от 2014 г. от ,, Глориент инвестмънт БГ“ 

ООД и след становище на ПК по ,,Устройство на територията, строителство, екология, 

селско и горско стопанство”, Общински съвет- Елин Пелин 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13, и ал. 2 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ: 

1. Одобрява  ПУП-Парцеларен план за довеждащ път и паркинг през части от имоти с 

№№  000507, 115038, 115027, 115051, 001073, 116026, 001071, 001072, 001085, 117007, 

117009, 165052, 165053 и 165054 в землището на с.Нови хан, Община Елин Пелин, 

Софийска област.   

2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, 

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

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

съответния възложител /собственик/, съгласно Решение №787/26.11.2009г. на Общински 

съвет-Елин Пелин. 

 

 

ЗА- 17    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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1226 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ, при спазване на 

изискванията на чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, във връзка с Доклад от Кмета на 

Община Елин Пелин- г- н Йордан Йорданов с вх № ОА- 7807/15.01.2015 г. и след становище 

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

подкрепена от ПК по ,,Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско 

стопанство”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ, при спазване на 

изискванията на чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА: 
 І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

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

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

проведено на 16.12.2010г., както следва:  

 

§1. В чл. 33, ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

  1. Алинея 1 се изменя така: 

  „(1) Размерът на таксите за технически услуги които Общината предоставя са 

отразени в Приложение № 1 - Такси за извършване на технически услуги, към настоящата 

наредба за следните услуги:“; 

2. Точка 7.1.1.5 се изменя така:  

„ т.7.1.1.5 За производствени и складови сгради“; 

3. Точка 7.1.1.6 се изменя така: 

„ т. 7.1.1.6 за преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“;  

4. Създава се нова точка 7.1.1.7 със следното съдържание:  

„ т.7.1.1.7 За линейни инфраструктурни обекти“; 

5. Точка 7.1.2.1 се изменя така: 

„ т.7.1.2.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

6. Точка 7.1.2.2 се изменя така: 

„ т.7.1.2.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП“; 

7. Точка 7.1.2.3 се изменя така: 

„ т.7.1.2.3 За производствени и складови сгради“; 

8. Точка 7.1.2.4 се изменя така: 

„ т.7.1.2.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

9. Точка 7.1.3.1 се изменя така: 

„ т.7.1.3.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

10. Точка 7.1.3.2 се изменя така: 

„ т.7.1.3.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП“; 



11. Точка 7.1.3.3 се изменя така: 

„ т.7.1.3.3 За производствени и складови сгради“; 

12. Точка 7.1.3.4 се изменя така: 

„ т.7.1.3.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

13. Точка 7.1.4.1 се изменя така: 

„ т.7.1.4.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

14. Точка 7.1.4.2 се изменя така: 

„ т.7.1.4.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП“; 

15. Точка 7.1.4.3 се изменя така: 

„ т.7.1.4.3 За производствени и складови сгради“; 

16. Точка 7.1.4.4 се изменя така: 

„ т.7.1.4.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

17. Точка 7.1.5.1 се изменя така: 

„ т.7.1.5.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

18. Точка 7.1.5.2 се изменя така: 

„ т.7.1.5.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП“; 

19. Точка 7.1.5.3 се изменя така: 

„ т.7.1.5.3 За производствени и складови сгради“; 

20. Точка 7.1.5.4 се изменя така: 

„ т.7.1.5.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

21. Точка 7.1.6.1 се изменя така: 

„ т.7.1.6.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

22. Точка 7.1.6.2 се изменя така: 

„ т.7.1.6.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП“; 

23. Точка 7.1.6.3 се изменя така: 

„ т.7.1.6.3 За производствени и складови сгради“; 

24. Точка 7.1.6.4 се изменя така: 

„ т.7.1.6.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

25. Точка 7.1.7.1 се изменя така: 

„ т.7.1.7.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

26. Точка 7.1.7.2 се изменя така: 

„ т.7.1.7.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП“; 

27. Точка 7.1.7.3 се изменя така: 

„ т.7.1.7.3 За производствени и складови сгради“; 

28. Точка 7.1.7.4 се изменя така: 

„ т.7.1.7.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

29. Точка 7.1.8.1 се изменя така: 

„ т.7.1.8.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

30. Точка 7.1.8.2 се изменя така: 

„ т.7.1.8.2 За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП“; 

31. Точка 7.1.8.3 се изменя така: 

„ т.7.1.8.3 За производствени и складови сгради“; 

32. Точка 7.1.8.4 се изменя така: 

„ т.7.1.8.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 



33. Точка 7.1.9.1 се изменя така: 

„ т.7.1.9.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

34. Точка 7.1.9.3 се изменя така: 

„ т.7.1.9.3 За производствени и складови сгради“; 

35. Точка 7.1.9.4 се изменя така: 

„ т.7.1.9.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

36. Създава се нова точка 7.1.9.5 със следното съдържание:  

„ т.7.1.9.5 За линейни инфраструктурни обекти“; 

37. Точка 7.1.10.1 се изменя така: 

„ т.7.1.10.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

38. Точка 7.1.10.3 се изменя така: 

„ т.7.1.10.3 За производствени и складови сгради“; 

39. Точка 7.1.10.4 се изменя така: 

„ т.7.1.10.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

40. Създава се нова точка 7.1.10.5 със следното съдържание:  

„ т.7.1.10.5 За линейни инфраструктурни обекти“; 

41. Точка 7.1.11.1 се изменя така: 

„ т.7.1.11.1 Сгради в урбанизирана и извън урбанизирана територия“; 

42. Точка 7.1.11.3 се изменя така: 

„ т.7.1.11.3 За производствени и складови сгради“; 

43. Точка 7.1.11.4 се изменя така: 

„ т.7.1.11.4 За преустройство, реконструкция, промяна предназначение, както и за 

строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство“; 

44. Създава се нова точка 7.1.11.5 със следното съдържание:  

„ т.7.1.11.5 За линейни инфраструктурни обекти“; 

45. Точка 7.1.12 се отменя; 

46. Точка 7.1.13 се отменя; 

47. Точка 7.1.14 се отменя; 

48. Точка 7.2 се изменя така: 

„т.7.2 Издаване на разрешение за строеж за съоръж. на техн. инфраструктура (трафопост, 

помп. и GSM станции и др.обемни обекти)“; 

49. Точка 8.1 се изменя така: 

„ т.8.1 За жилищни, вилни сгради и сгради за допълващо застрояване “; 

50. Точка 8.2 се изменя така: 

„ т.8.2 За производствени и складови сгради“; 

51. Точка 8.3 се изменя така: 

„ т.8.3 За спорт, култура, общ. обсл. и др“; 

52. Точка 11.1 се изменя така: 

„ т.11.1 За жилищни, вилни и сгради на допълващо застрояване“; 

53. Точка 21 се изменя така: 

„ т. 21 Издаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 и пар.4, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗКИР“;  

54. Точка 31 се изменя така:  

„ т. 31 Процедура за одобряване на ПУП (ПЗ, ПРЗ, ПП) за имоти в извън 

урбанизирани територии“; 

55. Създава се нова точка 32 със следното съдържание:  

„ т. 32 Процедура за одобряване на ИПР по пар. 8 от ПР на ЗУТ“; 

56. Създава се нова точка 33 със следното съдържание:  

„ т. 33 Процедура по чл. 13а от ППЗСПЗЗ на помощен план“; 



57. Създава се нова точка 34 със следното съдържание:  

„ т. 34 Процедура по пар. 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за изменение на план на 

новообразуваните имоти“;  

§2. В Приложение № 3 - За извършване на други административно-технически услуги 

от отдел „ОСГЕ”, към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на Община Елин Пелин, се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 1 се изменя така: 

„т.1 Заверка на молба декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена 

проверка“; 

2. Точка 8 се изменя така: 

„т.8 Издаване на удостоверение за отписване /деактуване/ от регистрите за имоти частна 

общинска собственост“; 

3. Точка 10 се изменя така:  

„т.10 Издаване на удостоверение за жилищно спестовен влог по ЗУЖВГМЖСВ“   

4. Точка 12 се изменя така:  

„т.12 Изготвяне на преписка за изплащане на левова компенсация на титулярите на 

жилищно спестовни влогове по ЗУЖВГМЖСВ“; 

5. Точка 14 се изменя така:    

„т.14 Заповед за отписване на недвижими имоти от регистрите на имоти частна 

общинска собственост“ 

6. Точка 17 се изменя така:  

„т.17  Издаване на удостоверение за притежавани земеделски земи от емлячния 

регистър“; 

7. Точка 19 се отменя; 

8. Точка 23 се отменя; 

9. Точка 25 се отменя; 

10. Точка 26 се отменя;  

§3. Създава се нов чл. 22а със следното съдържание:  

„чл. 22а За поставяне на рекламно информационни елементи върху имоти и съоръжения 

общинска собственост се събира годишна такса в размер на 500 лева на квадратен метър 

рекламна площ.    

§4. §2 от Допълнителните разпоредби се изменя така:  

„§2 Зоните по чл. 22, ал.4 се определят както следва:“ 

 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов За - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов За - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников За - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 



16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

19.Стефан Григоров Николов Отсъства - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова За - - 

 

ЗА- 18    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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1227 

 

На основание чл. 21 ,ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за приемане, изпълнение, контрол и 

отчитане бюджета на Общината, във връзка с Предложение с вх. № ОА- 7809/ 16.01.2015 г. 

от Йордан Йорданов- Кмет на Община Елин Пелин 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. 124, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за приемане, изпълнение, контрол и 

отчитане бюджета на Общината: 

Да бъдат извършени вътрешни компенсирани промени в плана по бюджета за 

2014 год. по дейности, видове приходни и разходни параграфи както следва: 

 

 

I. Местни дейности- Общински приходи 

 

 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§13-01 Данък върху недвижими имоти 1500000 1551100 +51100 

§§13-04 

Данък придобиване на имущество 

 по дарение и безвъзмезден начин 769503 906359 +136856 

§§27-07 Такси за битови отпадъци 2422870 2839870 +417000 

§§27-10 Такси за технически услуги 200000 242231 +42231 

§§28-02 

Глоби санкции и неустойки на лихви, 

обезщетения и начети 79456 216508 +137052 

§§21-11 Такси за административни услуги 50000 76849 +26849 

Общо 5021829 5832917 +811088 

 

 

II. Местни дейности - Разходи по дейности 

 

 

1. Дейност 1-1-122 Общинска администрация 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§10-20 Разходи за външни услуги 358460 436409 +77949 

  Общо  358460 436409 +77949 

     



 

 

2. Дейност 2-5-283 Превантивна дейност бедствия и аварии 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§10-20 Разходи за външни услуги   1000 +1000 

  Общо   1000 +1000 

     

3. Дейност 2-5-284 Ликвидиране на последствия от бедствия и аварии 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§10-20 Разходи за външни услуги   16000 +16000 

§§10-30 Текущ ремонт   1000 +1000 

§§19-01 

Платени държавни данъци,такси, 

наказания и лихви, административни 

санкции   1000 +1000 

  Общо   18000 +18000 

     

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

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§10-30 Текущ ремонт 379500 500500 +121000 

  Общо  379500 500500 +121000 

  

 

   

5. Дейност 3-0-311 ЦДГ 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§10-20 Разходи за външни услуги 58770 123770 +65000 

§§52-06 Придобиване на инфраструктурни обекти   3000 +3000 

  Общо  58770 126770 +68000 

     

6. Дейност 4-0-412 Многопрофилни болници за активно лечение 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§43-02 

Субсидии за осъществяване  

на болнична помощ 94000 102000 +8000 

  Общо  94000 102000 +8000 

     

7. Дейност 5-3-524 Домашен социален патронаж 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§10-11 Храна 50000 62000 +12000 

§§10-15 Материали 4000 8000 +4000 

§§10-30 Текущ ремонт 4800 6800 +2000 

  Общо  58800 76800 +18000 

     

8. Дейност 6-2-622 Озеленяване 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 



§§10-20 Разходи за външни услуги 30000 62000 +32000 

§§52-06 Придобиване на инфраструктурни обекти 8777 9777 +1000 

  Общо  38777 71777 +33000 

 

 

 

    

9. Дейност 6-2-623 Чистота 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§10-15 Материали   125000 +125000 

§§10-16 Вода, горива и енергия   25000 +25000 

§§10-20 Разходи за външни услуги 2095620 2395620 +300000 

  Общо  2095620 2545620 +450000 

 

 

    

10. Дейност 7-3-745 Обредни домове и зали 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§10-30 Текущ ремонт 1000 7000 +6000 

  Общо  1000 7000 +6000 

 

 

    

11. Дейност 8-3-832 Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътищата 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§51-00 Основен ремонт на ДМА 292200 302339 +10139 

  Общо  292200 302339 +10139 

 

 

             

 III. Местни дейности 
 

    

1. Дейност 9-0-997 Други разходи некласифицирани по другите функции 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§97-00 

Резерв за непредвидени и 

 неотложени разходи 98670 709 -97961 

  Общо  98670 709 -97961 

     

     

2. Дейност 8-3-832 Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътищата 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§51-00 Основен ремонт на ДМА 302339 320588 +18249 

  Общо  302339 320588 +18249 

 

 

    

3. Дейност 8-3-832 Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътищата 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§10-20 Разходи за външни услуги 33735 113447 +79712 



  Общо  33735 113447 +79712 

     

 

 

 

 

 

 

                               IV.  Местни дейности 
    

1. Дейност 8-6-898 Други дейности по икономиката- МД 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§02-01 

Нещатен персонал  

по трудови правоотношения 32400 62402 +30002 

§§51-00 Основен ремонт на ДМА 16912 18412 +1500 

  Общо  49312 80814 +31502 

     

2. Дейност 5-3-546 Домове за деца - Дофинансиране 

Параграф  

№ 

Наименование на приходния  

параграф  

План преди  

актуализиране 

План след  

актуализиране 

Разлика 

 +/- 

§§10-16 Вода,горива и енергия 43740 12238 -31502 

  Общо  43740 12238 -31502 

 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов За - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов За - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников За - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

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 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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1228 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за 

публичните финанси и чл.37, ал.1 от Наредбата за приемане, изпълнение, контрол и 

отчитане бюджета на Общината, във връзка с Предложение с вх. № ОА- 7810/ 16.01.2015 г. 

от Йордан Йорданов- Кмет на Община Елин Пелин 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. 124, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за приемане, изпълнение, контрол и 

отчитане бюджета на Общината: 

Да бъдат извършени вътрешни компенсирани промени в плана по бюджета на 

капиталовите разходи в §§51-00 Основен ремонт ДМА между отделните обекти 

финансирани с целева субсидия както следва: 

 

I.Местни дейности 

 

1. Дейност 8-3-832 Служби и дейности,поддържане, ремонт и изграждане на пътища 

§§51-00 Основен ремонт на ДМА 

№ 

по 

ред 

Наименование на обектите Първоначален 

план 

Актуализиран  

план 

Разлика 

+/- 

1 Ремонт общински на път SFO-

1230  

с. Григорево-гр.Елин Пелин 

10526 467 -10059 

2 Ремонт на път SFO-1231  

с.Мусачево- с.Равно поле АМ 

Тракия 

26316 42376 +16060 

3 Ремонт на път SFO-1232  

гр. Елин Пелин-с.Доганово-  

с.Голема Раковица 

61053 95883 +34830 

4 Ремонт на път SFO-2234  

гр.Елин Пелин- с.Петково 

19473 23774 +4301 

5 Ремонт на SFO-3236  

с.Доганово-с.Богданлия- 

с.Караполци 

23779 28681 +4902 

6 Ремонт на път SFO-3237  

с.Гара Елин Пелин – с.Лесново 

13052 19167 +6115 

7 Ремонт на път SFO-3239  

в.з. Побит камък- с.Крушовица 

21052 5462 -15590 



 

 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов За - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов За - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников За - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

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 на ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                               /Г.Костов/ 

 

Зам.председател на ОбС-Ел.Пелин:    

                                      /Ем.Петров/ 

 

 

  

8 Ремонт на път SFO – 1055(6)  

с. Долни Богров – с.Равно поле 

3791 6901 +3110 

9 Ремонт на път SFO-2235  

с.Нови хан- с.Габра  

54737 1418 -53319 

10 Ремонт на SFO- 3238  

жп спирка Побит камък 

8421 18071 +9650 

  242200 242200 ------ 



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

   

  

 Протокол  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1229 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 1, ал.2 от ЗМДТ, при спазване 

на изискванията на чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, във връзка с Доклад вх. № ОА- 

7813/ 19.01.2015 г. от г- н Йордан Йорданов- Кмет на Община Елин Пелин  и след 

становище на ПК по ,, Финанси, бюджет и програми за развитие“, Общински съвет- Елин 

Пелин 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 1, ал.2 от ЗМДТ, при спазване 

на изискванията на чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА: 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин Пелин 

за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 48 по протокол 

№5/17.01.2008г. на ОбС-Елин Пелин, изм. с решение № 499 до № 507 вкл. по протокол 

№21/29.01.2009г., решение № 892 по протокол №35/28.01.2010г., Решение 

№1296/27.01.2011г., Решение № 83/22.12.11г., Решение № 893/ 20.02.2014 г., Решение № 

1200/18.12.2014г. на Общински съвет – Елин Пелин, както следва:  

 

§1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

   1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1)  Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните 

срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим“. 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто“. 

§2. В чл. 18, ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

 „(1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по    чл. 

10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи, 

и се съобщава на лицата до 1 март на същата година. 

§3. Чл. 40 се изменя така: 

„чл. 40 (1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската 

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан 

от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице. 

(2) Алинея 1 не се прилага, когато: 

1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен 

адрес, съответно седалище на територията на страната; 

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 

5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на 

данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, когато в регистъра има данни за 

екологичната категория на превозното средство. 

(3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, 

декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от 

apis://NORM|4123|8|10|/
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тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, 

които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от 

датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по 

наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. 

(4) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от 

данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по чл. 54, ал. 4 от 

ЗМДТ или с подаване на нова данъчна декларация. 

(5) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за 

определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската 

администрация и се съобщава на лицето.“ 

§4. В чл. 46, ал.1 се правят следните изменения:   

„(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните 

срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 

30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто“. 

§5. Чл. 47 се изменя така: 

„чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, 

съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и 

в случаите по чл. 54, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси - в приход на общината, в 

която е регистрирано превозното средство“. 

§6. В чл. 58 се правят следните изменения: 

1. Алинея (4) се отменя. 

2. Алинея (5) се отменя.  

    §4. Чл. 59 се изменя така: 

„чл. 59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по  чл. 11, 

ал. 2 от Закона за туризма“. 

 

 

ЗА- 19    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма 

 

ПРИЕМА СЕ  

 

 

Председател на ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                               /Г.Костов/ 

 

Зам.председател на ОбС-Ел.Пелин:    

                                      /Ем.Петров/ 
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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  Е Л И Н  П Е Л И Н 

   

  

 Протокол  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1230 

 

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

с.Мусачево с вх.№ ОА-7815/19.01.2015 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, т.23 и ал.2 от ЗМСМА: 

От бюджета на Община Елин Пелин да бъде предоставена еднократна безвъзмездна 

финансова помощ в размер на 100,00 (сто) лева на  Благой Николов Георгиев и Борис 

Янакиев Богданов, жители на с.Мусачево – ветерани от войната. 

 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов За - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов За - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников За - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

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 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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1231 

 

Във връзка с чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, направено устно предложение от г-н 

Георги Костов – Председател на Общински съвет-Елин Пелин и след становище на 

постоянните комисии по „Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество“ 

и по „Контрол и мониторинг върху дейността на търговските дружества с общинско участие 

в капитала“, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

 Дава съгласие за вливане на „Медицински център І-Елин Пелин“ ЕООД, гр.Елин 

Пелин в „Многопрофилна болница за активно лечение-Елин Пелин“ ЕООД гр.Елин Пелин, 

като упълномощава управителите на дружествата да предприемат всички правни 

фактически действия за осъществяване на вливането. 

 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов За - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов За - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников За - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

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 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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1232 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 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 Предложение от Кмета на Община Елин Пелин г-н Й.Йорданов с вх.№ ОА-

7818/20.01.2015г. в изпълнение на Стратегия и Общински план за развитие на Община  

Елин Пелин за 2015 година и след становище на постоянната комисия по „Инвестиции, 

управление и разпореждане с общинско имущество” и след станалите разисквания, 

Общински съвет- Елин Пелин 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12  и ал.2 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 

приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2015 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  2015 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 I-за обществено обслужване, кв.25 по плана на с.Елешница, заедно с 

построената двуетажна масивна сграда със ЗП 330 кв.м.. 

-  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 XXXI-общ., кв.42 по плана на гр.Елин Пелин, 

            - УПИ XXXII-общ.,  квартал 42, по плана на гр.Елин Пелин, 

 - УПИ VII- общ.,     квартал 44, по плана на гр.Елин Пелин, 

 - УПИ VIII-общ.,     квартал 44, по плана на гр.Елин Пелин, 

 - УПИ XXIX-372,     квартал 42, по плана на гр.Елин Пелин, 

 - УПИ V-за КОО,    квартал 89, по плана на гр.Елин Пелин, 

 - УПИ I-503,           квартал 128, по плана на гр.Елин Пелин, 

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

-  УПИ Х-общ.,       квартал 24, 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 ХІІ-общ.,       квартал 10, по плана на с.Петково, 

  -  УПИ ХІІІ-общ.,      квартал 10, 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 VIII-130,         квартал 39, по плана на с.Петково, 

 -  УПИ II-34,              квартал 9, по плана на с.Петково, 

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

  -  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 IV-355,   квартал 46, по плана на с.Нови хан, 



 - УПИ V-10,      квартал 2, по плана на с.Нови хан, 

 - УПИ VI-10,     квартал 2, по плана на с.Нови хан, 

 - УПИ XIV-570, квартал 74, по плана на с.Нови хан, 

 - УПИ XVI-349, квартал 46, по плана на с.Нови хан, 

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

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

 - УПИ I-общ.,    квартал 29а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ IX-общ.,  квартал 29а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ X-общ.,   квартал 29а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ XI-общ.,  квартал 29а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ XII-общ., квартал 29а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ I-общ.,    квартал 29а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ II-общ.,   квартал 29а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ III-общ. ,  квартал 29а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ IV-общ.,   квартал 29а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ V-общ.,    квартал 29а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ VI-общ. ,  квартал 29а, по плана на с.Лесново, 

 - УПИ VII-общ.,  квартал 29а, по плана на с.Лесново, 

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

 - УПИ III-общ.,   квартал 62, по плана на с.Доганово, 

 - УПИ XXII-357,358, квартал 8, по плана на с.Доганово, 

             - 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 IV-1 за ПСД,  квартал 1, по плана на с.Мусачево,  

 

 2.Земеделски имоти 

 - имот №098019, землище с.Доганово, 

- имот №000309, землище с.Доганово, 

- имот №093001, землище с.Доганово, 

- имот №095003, землище с.Доганово, 

- имот №101020, землище с.Доганово, 

- имот №122038, землище с.Доганово, 

- имот №101019, землище с.Доганово, 

- имот №091017, землище с.Доганово, 

- имот №089012, землище с.Доганово, 

- имот №087021, землище с.Доганово, 

- имот №067014, землище с.Доганово, 

- имот №049001, землище с.Доганово, 

- имот №041023, землище с.Доганово, 

- имот №004028, землище с.Доганово, 

- имот №020009, землище с.Григорево, 

- имот №033056, землище с.Григорево, 

- имот №010017, землище с.Григорево, 

- имот №035003, землище с.Григорево, 

- имот №033021, землище с.Григорево, 

- имот №034024, землище с.Григорево, 

- имот №034035, землище с.Григорево, 

- имот №014037, землище с.Григорево, 

- имот №014038, землище с.Григорево, 

- имот №014039, землище с.Григорево, 



- имот №018003, землище с.Григорево, 

- имот №018004, землище с.Григорево, 

- имот №030022, землище с.Григорево, 

- имот №000592, 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 №000367, землище с.Равно поле, 

 - имот №049041, 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 №423006, землище с.Нови хан, 

- имот №070008, землище с.Нови хан, 

- имот №034017, землище с.Нови хан, 

- имот №015012, землище с.Нови хан, 

- имот №010034, землище с.Нови хан, 

- имот №014009, землище с.Нови хан, 

- имот №010033, землище с.Нови хан, 

- имот №007021, землище с.Нови хан, 

- имот №006014, землище с.Нови хан, 

- имот №006070, землище с.Нови хан, 

- имот №006072, землище с.Нови хан, 

- имот №336034, землище с.Нови хан, 

- имот №336033, землище с.Нови хан, 

- имот №336008, землище с.Нови хан, 

- имот №336006, землище с.Нови хан, 

- имот №302001, землище с.Нови хан, 

- имот №301014, землище с.Нови хан, 

- имот №279031, землище с.Нови хан, 

- имот №273021, землище с.Нови хан, 

- имот №240005, землище с.Нови хан, 

- имот №058064, землище с.Нови хан, 

- имот №055005, землище с.Нови хан, 

- имот №048017, землище с.Нови хан, 

- имот №034043, землище с.Нови хан, 

- имот №031006, землище с.Нови хан, 

- имот №030089, землище с.Нови хан, 

- имот №030088, землище с.Нови хан, 

- имот №030028, землище с.Нови хан, 

- имот №030013, землище с.Нови хан, 

- имот №030010, землище с.Нови хан, 

- имот №275048, землище с.Нови хан, 

- имот №000450, землище с.Нови хан, 

- имот №000449, землище с.Нови хан, 

- имот №000454, землище с.Нови хан, 

- имот №000449, землище с.Нови хан, 



- имот №000444, землище с.Нови хан, 

- имот №000445, землище с.Нови хан, 

- имот №004001, землище с.Лесново,  

  - имот №008016, землище с.Лесново, 

- имот №077014, землище с.Лесново, 

- имот №080007, землище с.Лесново, 

- имот №091013, землище с.Лесново, 

- имот №095007, землище с.Лесново, 

- имот №074023, землище с.Лесново, 

- имот №076001, землище с.Лесново, 

- имот №076003, землище с.Лесново, 

- имот №093011, землище с.Лесново, 

- имот №082022, землище с.Лесново, 

- имот №083025, землище с.Лесново, 

- имот №089014, землище с.Лесново, 

- имот №108015, землище с.Лесново, 

- имот №109020, 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 №019005, землище с.Елешница, 

 - имот №019007, землище с.Елешница, 

 - имот №066105, землище с.Елешница, 

 - имот №066106, землище с.Елешница, 

 - имот №066107, землище с.Елешница, 

 - имот №000511, землище с.Елешница, 

 - имот №044004, 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 №040137, землище с.Караполци, 



 - имот №041101, землище с.Караполци, 

 - имот №047101, землище с.Караполци, 

 - имот №045101, землище с.Караполци, 

 - имот №000335, землище с.Столник, 

 - имот №000338, землище с.Столник, 

 - имот №000338, землище с.Столник, 

 - имот №000335, землище с.Столник, 

 - имот №017006, землище с.Столник, 

 - имот №017010, землище с.Столник, 

 - имот №027008, землище с.Столник, 

 - имот №027014, землище с.Столник, 

 - имот №067019, землище с.Столник, 

 - имот №103001, землище с.Столник, 

 - имот №106024, землище с.Столник, 

 - имот №106025, землище с.Столник, 

 - имот №150001, землище с.Столник, 

 - имот №154002, землище с.Столник, 

 - имот №154004, землище с.Столник, 

 - имот №030003, землище с.Богданлия, 

 - имот №084004, землище с.Богданлия, 

 - имот №081014, землище с.Богданлия, 

 - имот №080016, землище с.Богданлия, 

 - имот №080018, землище с.Богданлия, 

 - имот №052002, землище с.Богданлия, 

 - имот №000214, землище с.Богданлия, 

     

ІII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 

- 13 кв.м. от Клуб, целия с площ 85 кв.м. находящ се на първи етаж  на сграда, 

изградена в УПИ VII-за битов комбинат, кв.25а по плана на гр.Елин Пелин, 

- 6 кв.м. придаваеми към УПИ VI-371, кв.79 по плана на гр.Елин Пелин, 

           IV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ЗАМЯНА  

   

V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

 1.Помещения и петна  

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

поле, 

 - 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 №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, 

- помещения /лекарски кабинет и манипулационна/ находящи се на първи етаж на 

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

- помещение /стоматологичен кабинет/ находящо се на първи етаж на здравна 

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

- 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/, 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/, 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/, 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/, 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/, 

находящи се в сграда здравна служба с.Мусачево в УПИ I-ви за здравен пункт, кв.16 по 

плана на с.Мусачево,  

- помещение, 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/, находящи се в сграда здравна 

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

- помещение /стоматологичен кабинет/ находящо се в сграда здравна служба 

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



- помещение 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, 

  

2.Земеделска земя  

 - №000513, землище с.Лесново, 

- №046008, землище с.Мусачево, 

- №000156, землище с.Равно поле, 

- №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, 

- №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 

  -№070046, землище с.Голема Раковица 

 -№070052, землище с.Голема Раковица 

 -№070055, землище с.Голема Раковица 

 -№070057, 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, 

  

VI.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ  

ВЪРХУ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

 

- ЗП 190 кв.м. в УПИ XXXIV-за ОЖС и КОО, кв.42 по плана на гр.Елин Пелин  

 

 

VII.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, 

 

VIII.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ 

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 



№ 

по ред 
 

Вид дейност 

Прогнозен 

резултат в 

лева 

 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  

 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

1. Отдаване под наем на имоти 110 000 

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

3. Приходи от концесии 20 000 

 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

1. Продажба на имоти-общинска собственост 3 800 000  

2. Учредени вещни права 40 000 

 Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 3 840 000 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ  4 000 000 

 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  

1. За технически дейности (геодезически заснемания, кадастрални карти, 

изготвяне и процедиране на ПУП и др.) 
30 000 

2. За оценки  30 000 

3. За обявления 10 000 

4.  За придобиване на имоти, чрез отчуждаване 100 000 

   

 ВСИЧКО РАЗХОДИ 170 000 

 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов - - Въздържам се 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов За - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников За - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова За - - 

 

ЗА- 18    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 1 

 

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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1233 

 

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

с §27, ал.2 от ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ, писма от ИД Кмета на Община Елин Пелин по повод 

Мотивирани искания от Общинска служба „Земеделие” , гр.Елин Пелин и след становище 

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

имущество”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

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

с §27, ал.2 от ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ: 

В изпълнение на задължението си по §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, предоставя: 

1. Имот №162002 с площ 0.143 дка в местност „Ганевия яз“ по КВС на с.Голема 

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

24689/08.01.2015г., входирано в Общински съвет-Елин Пелин под № ОА-7800/12.01.2015г. 

2. Имот №149016 с площ 2.518 дка в местност „Глобенско орниче“, имот №538022 

с площ 1.798 дка в местност „Азмака“, имот №200015 с площ 2.523 дка в местност 

„Казиовец“, имот №198001 с площ 3.482 дка в местност „Козарниците“ и имот №199020 с 

площ 8.076 дка в местност „Казиовец“ по КВС на с.Голема Раковица, съгласно Мотивирано 

искане на ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№ П-02-24688/08.01.2015г., входирано в Общински съвет-

Елин Пелин под № ОА-7801/12.01.2015г. 

 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов За - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов За - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников За - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 



18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

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 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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1234 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, §4 от ПЗР на Закона за народните 

читалища, чл.3, ал.3 и ал.4 от ЗНЧ, във връзка с Предложение от г-н Й.Йорданов-Кмет на 

Община Елин Пелин с вх.№ ОА-6093 (1) / 20.01.2015г. и след становище на постоянната 

комисия по „Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, Общински 

съвет- Елин Пелин 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, §4 от ПЗР на Закона за народните 

читалища, чл.3, ал.3 и ал.4 от ЗНЧ: 

Променя свое Решение №285 по Протокол №9/31.05.2012г., както следва: 

1. Отменя т.2 и т.3 от същото. 

2. Приема нова т.2 със следният текст: Помещенията, находящи се в 

читалищните сгради, предоставени за безвъзмездно ползване, които не са необходими за 

читалищни нужди и не възпрепятстват осъществяването на читалищната дейност, 

народните читалища имат право да ги отдават под наем при спазване на ограниченията, 

съгласно чл.3, ал.4 от ЗНЧ 

 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов За - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов За - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников За - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

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 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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1235 

 

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

собственост,  чл.49, ал.1 от Закона за физическата култура и спорта, във връзка с 

Предложение от г-н Й.Йорданов-Кмет на Община Елин Пелин с вх.№ ОА-7817 / 

20.01.2015г.  и след становище на постоянната комисия по „Инвестиции, управление и 

разпореждане с общинско имущество”, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

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

собственост,  чл.49, ал.1 от Закона за физическата култура и спорта: 

 1.  Променя характера на собствеността от публична общинска собственост в частна 

общинска собственост на имот №000367 с НТП „Друга селищна територия“  /за спортни 

игри/ с площ от 16.068 дка в землище с.Равно поле, община Елин Пелин, област Софийска

 . 

2. На основание чл.60 от ЗОС да се състави акт за частна общинска собственост на 

имота подробно описан в т.1 от настоящето решение. 

 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова - - Въздържам се 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов - - Въздържам се 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов За - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников За - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев Отсъства - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова За - - 

 

ЗА- 16    ПРОТИВ- няма    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 2 



 

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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1236 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ,  чл.16, 

ал.3 от ППЗУЖВГМЖСВ, във връзка с Предложение от г-н Й.Йорданов-Кмет на Община 

Елин Пелин с вх.№ ОА-5606 (5) / 20.01.2015г.  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.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ,  чл.16, ал.3 

от ППЗУЖВГМЖСВ: 

 1. Отменя свое Решение №1172 по протокол №42 от редовно заседание, проведено 

на 26.11.2014 год. 

 2. Освобождава Йордан Илиев Йорданов, определен с Решение №45 по протокол 

№3/22.12.2011 год. за председател на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ, 

поради избирането му за Кмет на Община Елин Пелин с Решение №1131/30.10.2014 год. на 

Общински съвет гр.Елин Пелин. 

 3. Определя за Председател на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ 

Благой Ангелков Благоев – заместник кмет на Община Елин Пелин /телефон за връзка 

0892299288/ . 

 

 

ЗА- 19    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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1237 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 69, ал. 1 от 

ПОДОбСНКВОА и Предложение с № ОА- 7827(1)/ 28.01.2015 г. от Георги Костов- 

Председател на Общински съвет- Елин Пелин, след станалите разисквания Общински 

съвет- Елин Пелин 

РЕШИ: 

 

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

Награждава Гергана Лазова Митрева, жител на с. Нови хан по повод предстоящият 

й 100- годишен юбилей с телевизор на стойност до 400 ( четиристотин) лева, като сумата 

бъде осигурена от бюджета на Община Елин Пелин за 2015 година. 

 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов Отсъства - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов За - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников За - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

19.Стефан Григоров Николов За - - 

20.Стоянка Димитрова Постолова За - - 

21.Юлия Траянова Стефанова За - - 

 

ЗА- 18    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  № 44 

 

от редовно заседание на ОбС- Елин Пелин, проведено на 29.01.2015 година 

 

Решение № 1238 

 

На основание 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, 

във връзка с Писмо от Кмета на Община Елин Пелин- г- н Йордан Йорданов с вх. № ОА- 

7778 (1)/ 27.01.2015 г. за даване на мандат в Общото събрание на Асоциацията по В и К, в 

обособена територия на ,, Водоснабдяване и канализация” ЕООД- София и след  станалите 

разисквания, Общински съвет- Елин Пелин 

 

РЕШИ: 

 

На чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл. 198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите: 

1. За представител на Община Елин Пелин определя г- н Благой Ангелков Благоев- 

Зам. кмет, да участва в Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия на 

,,Водоснабдяване и канализация” ЕООД- София, при невъзможност да присъства Кмета на 

Община Елин Пелин, и да участва в работата на Асоциацията през 2015 година, като при 

необходимост да гласува, както намери за добре с оглед запазване интереса на Община Елин 

Пелин. 

 

Име За Против Въздържали се 

1. Ангел Григоров Анев За  - - 

2. Антоанета Борисова Зашева- Иванова За - - 

3. Бисерка Георгиева Николова За - - 

4. Валери Николов Брънзелов За - - 

5. Васил Цветков Цветков За - - 

6. Венцислав Любенов Цветанов За - - 

7. Георги Любенов Костов За - - 

8. Димитър Илиев Стамчев За  - - 

9. Димитър Тодоров Михайлов За - - 

10. Емил Истилиянов Михайлов За - - 

11. Емил Стоянов Петров За - - 

12. Златослав Александров Златанов За - - 

13. Любен Методиев Андреев За - - 

14. Любомир Николов Ников За - - 

15. Мариана Цветкова Гешева Отсъства - - 

16. Наско Иванов Вълчев За - - 

17.Николай Симеонов Николов За - - 

18.Пламен Боянов Цветков Отсъства - - 

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 на ОбС-Елин Пелин: 

                                                                                               /Г.Костов/ 

 

Зам.председател на ОбС-Ел.Пелин:    

                                      /Ем.Петров/ 
 

 


