РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛИН ПЕЛИН ПО ПРОТОКОЛ 40 ОТ 29.09.2018
Пълните текстове на решенията и
приложенията четете на
www.elinpelin.org
Р Е Ш Е Н И Е № 1008
На основание чл.73, ал.1, чл.17, ал.1,
т.1 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съветЕлин Пелин, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската
администрация, чл.25, т.1 от ЗМСМА, във
връзка с проект за дневен ред изх.№ОС1591/21.09.2018г., Общински съветЕлин Пелин
Р Е Ш И:
Приема дневен ред на настоящото
заседание, както следва:
Предложения на постоянната комисия
по
„Здравеопазване,
образование,
култура и вероизповедание, спорт
и социални дейности“ от заседание
проведено на 12.09.2018г. за приемане
на решения относно:
1.
Предоставяне
на
еднократна финансова помощ на 11 /
единадесет/ лица, подали молби по чл.9
от ПРПЕБФППФЛБОЕП с приложени
Експертни решения на ТЕЛК с трайно
намалена работоспособност с нужда от
чужда помощ.
2.
Предоставяне на еднократна
финансова помощ на С.С.А. във връзка с
молба вх.№ГР-9618/24.07.2018г.
3.
Предоставяне на еднократна
финансова помощ на С.С.М. във връзка с
молба вх.№ГР-9606/13.07.2018г.
4.
Предоставяне на еднократна
финансова помощ на А.С.Т. във връзка с
молба вх.№ГР-9615/20.07.2018г.
5.
Предоставяне на еднократна
финансова помощ на К.Д.П. във връзка с
молба вх.№ГР-9621/25.07.2018г.
6.
Предоставяне на еднократна
финансова помощ на А.Е.А. във връзка с
молба вх.№ГР-9645/20.08.2018г.
7.
Предоставяне на еднократна
финансова помощ на Б.И.Ш. във връзка с
молба вх.№ГР-9649/28.08.2018г.
8.
Предоставяне на еднократна
финансова помощ на Б.Г.К. във връзка с
молба вх.№ГР-9646/21.08.2018г.
9.
Предоставяне на еднократна
финансова помощ на А.С.П. във връзка с
молба вх.№ГР-9635/13.08.2018г.
10.
Предоставяне на еднократна
финансова помощ на Т.Ц.В. във връзка с
молба вх.№ГР-9661/05.09.2018г.
11.
Предоставяне на еднократна
финансова помощ на С.И.Г. във връзка с
молба вх.№ГР-9657/04.09.2018г.
12.
Предоставяне на еднократна
финансова помощ на Т.Б.С. във връзка с
молба вх.№ГР-9654/31.08.2018г.
13.
Предоставяне на еднократна
финансова помощ на Т.В.Т във връзка с
молба вх.№ГР-9655/31.08.2018г.
14.
Отпускане на еднократна
финансова помощ на Ж.Н.А. за
новородено дете във връзка със
Заявление и Декларация вх.№НД9619/24.07.2018г.
15.
Отпускане на еднократна
финансова помощ на Н.Ц.Н. за
новородено дете във връзка със
Заявление и Декларация вх.№НД9630/03.08.2018г.
16.
Отпускане на еднократна
финансова помощ на Н.Н.М. за
новородено дете във връзка със
Заявление и Декларация вх.№НД9607/13.07.2018г.
17.
Отпускане на еднократна
финансова помощ на К.В.Д за новородено
дете във връзка със Заявление и
Декларация вх.№НД-9634/09.08.2018г.
18.
Отпускане на еднократна
финансова помощ на И.Й.И. за
новородено дете във връзка със
Заявление и Декларация вх.№НД9637/13.08.2018г.
19.
Отпускане на еднократна
финансова помощ на Е.И.М. за
новородено дете във връзка със
Заявление и Декларация вх.№НД9641/14.08.2018г.
20.
Отпускане на еднократна
финансова помощ на В.Г.Г. за новородено
дете във връзка със Заявление и
Декларация вх.№НД-9643/16.08.2018г.
21.
Отпускане на еднократна
финансова помощ на Т.А.С. за новородено
дете във връзка със Заявление и
Декларация вх.№НД-9644/16.08.2018г.
22.
Отпускане на еднократна
финансова помощ на Т.П.С. за новородено
дете във връзка със Заявление и
Декларация вх.№НД-9640/14.08.2018г.
23.
Отпускане на еднократна
финансова помощ на Т.Г.В. за новородено
дете във връзка със Заявление и
Декларация вх.№НД-9659/04.09.2018г.
24.
Отпускане на еднократна
финансова помощ на В.К.Б. за новородено
дете във връзка със Заявление и
Декларация вх.№НД-9660/04.09.2018г.
Предложения и становища на
постоянната комисия по „Устройство на
територията, строителство, екология,
селско и горско стопанство“ от заседание
проведено на 13.09.2018г. за приемане
на решения относно:
25. Промяна наименованието на
локализационна единица /улица/ «кв.
Върбето» на ул. «Чайка» находяща се в гр.
Елин Пелин, във връзка с Предложение
вх.№ОА-9675/13.09.2018г. от ИД Кмет
на Община Елин Пелин – г-н Ст. Стоянов.
26. Даване съгласие за разделяне на
имот с №060070 с НТП «използваема
ливада» по одобрената КВС на землище
с.Нови хан, на два самостоятелни имота,
съгласно изработените скици проекти,
издадени от ОСЗ-гр.Елин Пелин, и
Определяне имот №060077 с площ от
2.000 дка, с НТП «използваема ливада»
по одобрената КВС на землища с. Нови
хан, във връзка с Предложение вх.№ОА9679/12.09.2018г. от Кмет на Община
Елин Пелин – г-н Ив. Симеонов.
27. Даване съгласие за разделяне

на имот с №051017 с НТП „нива“ по
одобрената КВС на землище с.Нови хан,
на два самостоятелни имота, съгласно
изработените скици проекти, издадени
от ОСЗ-гр.Елин Пелин, и определяне
имот №051027 с площ от 1.600 дка, с НТП
„нива“ по одобрената КВС на землище
с.Нови хан, за изграждане на обект
„Паметник на загиналите за свободата
на България“, във връзка с Предложение
вх.№ОА-9673/12.09.2018г. от ИД Кмет на
Община Елин Пелин – г-н Ст. Стоянов.
28. Одобряване изменение на ПУП-ПР
на УПИ ХХVІІІ «За обществено обслужване
и озеленяване» за отреждането му
като УПИ ХХVІІІ «За православен храм»
и на УПИ ХХІХ «За озеленяване» за
отреждането му като УПИ ХХІХ «За
православен храм», кв.165, гр.Елин
Пелин, във връзка с Предложение
вх.№08-8639/9//13.09.2018г.
от
Кмета на Община Елин Пелин – г-н Ив.
Симеонов.
Предложения и становища на
постоянната комисия по „Инвестиции,
управление и разпореждане с общинско
имущество“ от заседание проведено на
14.09.2018г. за приемане на решения
относно:
29.
Одобряване
предварително
съгласие, постигнато с В.Б.Н., собственик
на имот №017156 с НТП „нива“ с площ
901 кв.м. по одобрената КВС на землище
гр.Елин Пелин, включен в ПУП-ПЗ „За
гробищен парк“ на имоти с №№017162,
017212, 017160, 017157, 017156, 017155,
017154 и 017014 в местност „Гробищата“
в землището на гр.Елин Пелин, да бъде
придобита собствеността от Община
Елин Пелин чрез покупка, и одобряване
на пазарна оценка, във връзка с
Предложение вх.№ОА-9663/05.09.2018г.
от Ст.Стоянов – ИД Кмет на Община Елин
Пелин.
30. Актуализация на Годишна
програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за
2018г., във връзка с Предложение
вх.№ОА-9295-/8/ от 11.09.2018г. от
Ст.Стоянов – ИД Кмет на Община Елин
Пелин и писмо вх.№ОА-9295-/10/ от
13.09.2018г. от Кмета на Община Елин
Пелин, с което допълва същото, и във
връзка със Становище на постоянната
комисия по „ИУРОИ“.
31.
Откриване
процедура
за
продажба на основание чл.35, ал.1 от
ЗОС /публичен търг/ за недвижим
имот – частна общинска собственост,
съставляващ имот №085055 /полски
път/, с площ 1.471 дка по КВС на землище
гр.Елин Пелин и определяне на начална
тръжна цена, във връзка с Предложение
вх.№ОА-9662/05.09.2018г. от Ст.Стоянов
– ИД Кмет на Община Елин Пелин и
Становище на постоянната комисия по
„ИУРОИ“.
32.
Откриване
процедура
за
продажба на основание чл.35, ал.1 от
ЗОС /публичен търг/ за недвижим
имот – частна общинска собственост,
съставляващ имот №063012, с начин на
трайно ползване нива, с площ 0.800 дка.,
местност «Ибриево», по КВС на землище
с.Лесново и определяне на начална
тръжна цена, във връзка с Предложение
вх.№ОА-9668/11.09.2018г. от Ст.Стоянов
– ИД Кмет на Община Елин Пелин.
33.
Откриване
процедура
за
продажба на основание чл.35, ал.1 от
ЗОС /публичен търг/ за недвижим
имот – частна общинска собственост,
съставляващ имот №129056 /полски
път/, с площ 0.938 дка. по КВС на
землище с.Лесново, и определяне на
начална тръжна цена, във връзка с
Предложение вх.№ОА-9669/11.09.2018г.
от Ст.Стоянов – ИД Кмет на Община Елин
Пелин и Становище на постоянната
комисия по „ИУРОИ“.
34. Отдаване под наем чрез публичен
търг земеделски Имот №123047, ІV-та
категория, местност „Засеченик“, КВС
на землище с.Равно поле, с начин на
трайно ползване „нива“; с площ 71.995
дка, във връзка с Предложение вх.№ОА9670/11.09.2018г. от Ст.Стоянов – ИД
Кмет на Община Елин Пелин.
35. Отдаване под наем петно №1
по одобрена схема за преместваеми
обекти по чл.56 от ЗУТ, находящо се
в УПИ ІІІ-За ОЖС, в кв.14 по плана на
с.Гара Елин Пелин, чрез провеждане
на публично оповестен конкурс, с
предназначение – преместваем обект
за ТОТО ПУНКТ, с площ от 15 кв.м., във
връзка с Предложение вх.№ОА-6149-/2/
от 04.09.2018г. от Ст.Стоянов – ИД Кмет
на Община Елин Пелин и Становище на
постоянната комисия по „ИУРОИ“.
36. Отдаване под наем чрез
провеждане на публичен търг на
помещение с площ 46,5 кв.м., находящо
се в приземния етаж на сграда /Здравна
служба/, изградена в УПИ I-202 за
здравеопазване и здравно-обслужващи
дейности в кв.27а по плана на с.Нови
хан, във връзка с Предложение вх.№ОА9678/13.09.2018г. от Ив.Симеонов –
Кмет на Община Елин Пелин.
37. Предоставяне от общинския
поземлен фонд зем. имот с площ 3.050
дка, местност „Валога“, по одобрената
КВС на землище с.Габра, с проектен
№008034, образуван от имоти с
№008024 и №008027г., с НТП „нива“,
за възстановяване на наследниците на
А.С.Р, във връзка с Мотивирано искане
на ОСЗ гр.Елин Пелин, предоставено от
Кмета на Община Елин Пелин с писмо
вх.№ОА-9676/13.09.2018г.
38. Предоставяне от общинския
поземлен фонд зем.имот с площ
3.051 дка, местност „Прекръске“, по
одобрената КВС на землище с.Габра,
с проектен №072044, образуван от
разделянето на имот №072042, с
НТП „нива“, за възстановяване на
наследниците на Н.М.Ш, във връзка с

Мотивирано искане на ОСЗ гр.Ел.Пелин,
предоставено от Кмета на Общ.Ел.Пелин
с писмо вх.№ОА-9677/13.09.2018г.
Предложения и становища на
постоянната комисия по „Финанси,
бюджет и програми за развитие“ от
заседание проведено на 18.09.2018г. за
приемане на решения относно:
39. Приемане на Отчета за изпълнение
на Бюджета за 2017г. на Община Елин
Пелин, приемане на разчета и отчета
за капиталовите разходи за 2017г.,
приемане на отчета за изпълнение на
извънбюджетните сметки и фондове
за 2017г., приемане на отчета за
състоянието на общинският дълг за
2017г. и приемане на протокола от
проведеното обществено обсъждане
във връзка с преписка, образувана по
Предложение вх.№ОА-9579/02.07.2018г.
от Кмета на Община Елин Пелин.
40. Отменя на Решение № 1003 по
протокол № 39 от редовно заседание,
проведено на 26.07.2018 г. и даване
съгласие за формиране на подготвителна
група и паралелки с брой деца и ученици
под минималния в училищата от община
Елин Пелин, във връзка с Предложение
вх.№08-9562-/12/ от 18.09.2018г. от
Кмета на Община Елин Пелин.
41.
Разглеждане
и
обсъждане
на Докладни записки вх.№№089609/18.07.2018г. и 08-9609/1/ от
03.09.2018г. на Директор на ПГ по
керамика – с. гара Елин Пелин относно
осигуряване на средства за закупуване
на нов котел за парната инсталация и
ремонт на покрива.
42. Разглеждане и обсъждане на
Докладна записка вх.№08-9596 от
09.07.2018г. от Управителя на „МБАЛ –
Елин Пелин“ ЕООД относно осигуряване
на финансови средства за изплащане
на стари задължения към „ГЕД-Елин
Пелин“ ЕООД в размер на 31 430 лева.
43. Одобрение за извършване на
капиталови разходи и актуализирането
на поименния списък за капиталовата
програма по плана на Бюджет 2018г.,
във връзка с Предложение вх.№ОА9653/30.08.18г. от Кмета на Община
Елин Пелин.
44. Финансиране на договори от
натрупани в сметка чужди средства
на Община Елин Пелин, от среднорентно плащане на земеделски земи от
общинския фонд за 2017 година, във
връзка с Предложение вх.№ОА-8910/4/
от 14.09.2018г. от Кмета на Община Елин
Пелин.
45. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани.
Р Е Ш Е Н И Е № 1009
по точка 1 от дневния ред
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 11 /единадесет/
броя молби рег.индекс №ГР-9601/2018г.
от граждани на Община Елин Пелин с
приложени Експертни решения на ТЕЛК
за трайно намалена работоспособност и
с определена нужда от чужда помощ, и по
предложение на постоянната комисия по
„Здравеопазване, образование, култура
и вероизповедание, спорт и социални
дейности”, Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018 година да бъде предоставена
еднократна безвъзмездна финансова
помощ в размер на 75.00 лв. на всяко от
следните физически лица:
1.
И.Г.И. с. гара Елин Пелин
2.
И.А.К. с. Равно поле
3.
П.И.П. с. Равно поле
4.
И.Н.П. с. Равно поле
5.
Ю.С.Б. с. Габра
6.
К.Д.В. с. Нови хан
7.
И.С.П. с. Столник
8.
Н.Б.М. с. Столник
9.
Д.Т.Г. гр. Елин Пелин
10.
С.С.С. с. Огняново
11.
Т.Г.П. с. Елешница
Решението може да се обжалва по
реда на АПК пред Административен
съд София-област в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Р Е Ш Е Н И Е № 1010
по точка 2 от дневния ред
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 молба
вх.№ГР-9618/24.07.2018г.
от
С.С.А,
окомплектована съгласно същия и по
предложение на постоянната комисия
по
„Здравеопазване,
образование,
култура и вероизповедание, спорт и
социални дейности”, Общински съветЕлин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018 година да бъде предоставена
еднократна безвъзмездна финансова
помощ на С.С.А., с.Габра в размер на
500,00 (петстотин) лева, във връзка с
извършена скъпоплатена операция и
предстоящо лечение.
Р Е Ш Е Н И Е № 1011
по точка 3 от дневния ред
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 молба
вх.№ГР-9606/13.07.2018г. от С.С.М.,
окомплектована съгласно същия и по

предложение на постоянната комисия
по
„Здравеопазване,
образование,
култура и вероизповедание, спорт и
социални дейности”, Общински съветЕлин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018 година да бъде предоставена
еднократна безвъзмездна финансова
помощ на С.С.М., гр.Елин Пелин в размер
на 500,00 (петстотин) лева,. във връзка
със здравословното му състояние
след установен рецидив на основното
заболяване и необходимостта от
специални изследвания, консултации
при специалисти, лечение, и затруднено
материално положение.
Р Е Ш Е Н И Е № 1012
по точка 4 от дневния ред
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 молба Молба
вх.№ГР-9615/20.07.2018г. от А.С.Т.,
окомплектована съгласно същия, и по
предложение на постоянната комисия
по
„Здравеопазване,
образование,
култура и вероизповедание, спорт и
социални дейности”, Общински съветЕлин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018 година да бъде предоставена
еднократна безвъзмездна финансова
помощ на А.С.Т., с.Нови хан в размер
на 100,00 (сто) лева,. във връзка
със здравословното му състояние и
затруднено материално положение.
Р Е Ш Е Н И Е № 1013
по точка 5 от дневния ред
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 молба
вх.№ГР-9621/25.07.2018г. от К.Д.П.,
окомплектована съгласно същия, и по
предложение на постоянната комисия
по
„Здравеопазване,
образование,
култура и вероизповедание, спорт и
социални дейности”, Общински съветЕлин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018 година да бъде предоставена
еднократна безвъзмездна финансова
помощ на К.Д.П., с.Столник в размер
на 100,00 (сто) лева, във връзка със
здравословното й състояние и предвид
затрудненото материално положение на
семейството.
Р Е Ш Е Н И Е № 1014
по точка 6 от дневния ред
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 молба
вх.№ГР-9645/20.08.2018г. от А.Е.А.,
окомплектована съгласно същия, и по
предложение на постоянната комисия
по
„Здравеопазване,
образование,
култура и вероизповедание, спорт и
социални дейности”, Общински съветЕлин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018 година да бъде предоставена
еднократна безвъзмездна финансова
помощ на А.Е.А., с.Гара Елин Пелин в
размер на 500,00 (петстотин) лева,
във връзка с извършена скъпоплатена
операция и предвид затрудненото
материално положение на семейството.
Р Е Ш Е Н И Е № 1015
по точка 7 от дневния ред
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 молба
вх.№ГР-9649/28.08.2018г. от Б.И.Ш.,
окомплектована съгласно същия, и по
предложение на постоянната комисия
по
„Здравеопазване,
образование,
култура и вероизповедание, спорт и
социални дейности”, Общински съветЕлин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018 година да бъде предоставена
еднократна безвъзмездна финансова
помощ на Б.И.Ш., с.Лесново в размер
на 500,00 (петстотин) лева, във връзка
с извършена скъпоплатена операция
и необходимостта от следоперативно
лечение.
Р Е Ш Е Н И Е № 1016
по точка 8 от дневния ред
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 молба
вх.№ГР-9646/21.08.2018г. от Б.Г.К.,
окомплектована съгласно същия, и по
предложение на постоянната комисия
по
„Здравеопазване,
образование,
култура и вероизповедание, спорт и
социални дейности”, Общински съветЕлин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин

за 2018 година да бъде предоставена
еднократна безвъзмездна финансова
помощ на Б.Г.К., гр.Елин Пелин в размер
на 300,00 (триста) лева, във връзка със
закупен скъпоструващ апарат за дишане.
Р Е Ш Е Н И Е № 1017
по точка 9 от дневния ред
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 молба
вх.№ГР-9635/13.08.2018г. от А.С.П.,
окомплектована съгласно същия, и по
предложение на постоянната комисия
по
„Здравеопазване,
образование,
култура и вероизповедание, спорт и
социални дейности”, Общински съветЕлин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018 година да бъде предоставена
еднократна безвъзмездна финансова
помощ на А.С.П., с.Елешница в размер на
600,00 (шестстотин) лева, във връзка
с тежкото му здравословно състояние,
необходимостта
от
непрекъснати
рехабилитации
и
затруднено
материално положение.
Р Е Ш Е Н И Е № 1018
по точка 10 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23
и ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5, ал.2 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 молба
вх.№ГР-9661/05.09.2018г. от Т.Ц.В.,
окомплектована съгласно същия, и по
предложение на постоянната комисия
по
„Здравеопазване,
образование,
култура и вероизповедание, спорт и
социални дейности”, Общински съветЕлин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018 година да бъде предоставена
еднократна безвъзмездна финансова
помощ на Т.Ц.В., гр.Елин Пелин в
размер на 1000,00 (хиляда) лева, във
връзка със здравословното състояние
на дъщеря й Е.С.И., необходимостта от
постоянна медикаментозна терапия,
хранителна диета и наблюдение от
лекари-специалисти, както и предвид
затрудненото материално положение на
семейството.
Р Е Ш Е Н И Е № 1019
по точка 11 от дневния ред
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 молба
вх.№ГР-9657/04.09.2018г. от С.И.Г.,
окомплектована съгласно същия и по
предложение на постоянната комисия
по
„Здравеопазване,
образование,
култура и вероизповедание, спорт и
социални дейности”, Общински съветЕлин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018 година да бъде предоставена
еднократна безвъзмездна финансова
помощ на С.И.Г., с.Нови хан в размер на
500,00 (петстотин) лева, във връзка
с извършена скъпоплатена операция,
необходимостта от рехабилитационни
процедури и затруднено материално
положение.
Р Е Ш Е Н И Е № 1020
по точка 12 от дневния ред
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 молба
вх.№ГР-9654/31.08.2018г.
от
Т.Б.С.,
окомплектована съгласно същия, и по
предложение на постоянната комисия
по
„Здравеопазване,
образование,
култура и вероизповедание, спорт и
социални дейности”, Общински съветЕлин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018 година да бъде предоставена
еднократна безвъзмездна финансова
помощ на Т.Б.С., с.Гара Елин Пелин в
размер на 500,00 (петстотин) лева,
във връзка с извършена скъпоплатена
операция и затруднено материално
положение.
Р Е Ш Е Н И Е № 1021
по точка 13 от дневния ред
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 молба
вх.№ГР-9655/31.08.2018г. от Т.В.Т.,
окомплектована съгласно същия и по
предложение на постоянната комисия
по
„Здравеопазване,
образование,
култура и вероизповедание, спорт и
социални дейности”, Общински съветЕлин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018 година да бъде предоставена
еднократна безвъзмездна финансова
помощ на Т.В.Т., с.Гара Елин Пелин в
размер на 500,00 (петстотин) лева, във
връзка със здравословното състояние
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на дъщеря й С.И.Т. и предвид социалното
положение на семейството.
Р Е Ш Е Н И Е № 1022
по точка 14 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и
ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.7 от Правилника
за реда и условията за отпускане на
финансова помощ за новородено дете
в Община Елин Пелин, приет с Решение
№398 по Протокол №20/26.01.2017г.
на Общински съвет-Елин Пелин, във
връзка със Заявление и Декларация
вх.№НД-9619/24.07.2018г. от Ж.Н.А.,
гр.Елин Пелин и по предложение
на
постоянната
комисия
по
„Здравеопазване, образование, култура
и вероизповедание, спорт и социални
дейности”, Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018г. да бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 200,00 /
двеста/ лева на Ж.Н.А. за новороденото
й дете Н.Ж.А..
Р Е Ш Е Н И Е № 1023
по точка 15 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и
ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.7 от Правилника
за реда и условията за отпускане на
финансова помощ за новородено дете
в Община Елин Пелин, приет с Решение
№398 по Протокол №20/26.01.2017г.
на Общински съвет-Елин Пелин, във
връзка със Заявление и Декларация
вх.№НД-9630/03.08.2018г. от Н.Ц.Н.,
с.Петково и С.М.Б., и по предложение
на
постоянната
комисия
по
„Здравеопазване, образование, култура
и вероизповедание, спорт и социални
дейности”, Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018г. да бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 200,00 /
двеста/ лева на Н.Ц.Н. за новороденото
й дете М.С.Б.
Р Е Ш Е Н И Е № 1024
по точка 16 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и
ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.7 от Правилника
за реда и условията за отпускане на
финансова помощ за новородено дете
в Община Елин Пелин, приет с Решение
№398 по Протокол №20/26.01.2017г.
на Общински съвет-Елин Пелин, във
връзка със Заявление и Декларация
вх.№НД-9607/13.07.2018г. от Н.Н.М.,
с.Столник и О.В.Н. и по предложение
на
постоянната
комисия
по
„Здравеопазване, образование, култура
и вероизповедание, спорт и социални
дейности”, Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018г. да бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 250,00
/двеста и петдесет/ лева на Н.Н.М. за
новороденото й дете Х.О.Н.
Р Е Ш Е Н И Е № 1025
по точка 17 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и
ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.7 от Правилника
за реда и условията за отпускане на
финансова помощ за новородено дете
в Община Елин Пелин, приет с Решение
№398 по Протокол №20/26.01.2017г.
на Общински съвет-Елин Пелин, във
връзка със Заявление и Декларация
вх.№НД-9634/09.08.2018г. от К.В.Д. и
Г.И.Г., с.Доганово и по предложение
на
постоянната
комисия
по
„Здравеопазване, образование, култура
и вероизповедание, спорт и социални
дейности”, Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин
Пелин за 2018г. да бъде отпусната
еднократна финансова помощ в размер
на 500,00 /петстотин/ лева на К.В.Д. за
новороденото й дете Р.Г.Г.
Р Е Ш Е Н И Е № 1026
по точка 18 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и
ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.7 от Правилника
за реда и условията за отпускане на
финансова помощ за новородено дете
в Община Елин Пелин, приет с Решение
№398 по Протокол №20/26.01.2017г.
на Общински съвет-Елин Пелин, във
връзка със Заявление и Декларация
вх.№НД-9637/13.08.2018г. от И.Й.И. и
Д.Ч.В., гр.Елин Пелин и по предложение
на
постоянната
комисия
по
„Здравеопазване, образование, култура
и вероизповедание, спорт и социални
дейности”, Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018г. да бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 400,00
/четиристотин/ лева на И.Й.И. за
новороденото й дете К.Д.Ч.
Решението може да се обжалва по
реда на АПК пред Административен
съд София-област в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Р Е Ш Е Н И Е № 1027
по точка 19 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и
ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.7 от Правилника
за реда и условията за отпускане на
финансова помощ за новородено дете
в Община Елин Пелин, приет с Решение
№398 по Протокол №20/26.01.2017г.
на Общински съвет-Елин Пелин, във
връзка със Заявление и Декларация
вх.№НД-9641/14.08.2018г. от Е.И.М.
и М.Н.Б., с.Столник и по предложение
на
постоянната
комисия
по
„Здравеопазване, образование, култура
и вероизповедание, спорт и социални
дейности”, Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018г. да бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 400,00
/четиристотин/ лева на Е.И.М. за
новороденото й дете А.М.Б.

Р Е Ш Е Н И Е № 1028
по точка 20 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и
ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.7 от Правилника
за реда и условията за отпускане на
финансова помощ за новородено дете
в Община Елин Пелин, приет с Решение
№398 по Протокол №20/26.01.2017г.
на Общински съвет-Елин Пелин, във
връзка със Заявление и Декларация
вх.№НД-9643/16.08.2018г.
от
В.Г.Г.
и С.К.А., с.Петково и по предложение
на
постоянната
комисия
по
„Здравеопазване, образование, култура
и вероизповедание, спорт и социални
дейности”, Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин
Пелин за 2018г. да бъде отпусната
еднократна финансова помощ в размер
на 500,00 /петстотин/ лева на В.Г.Г. за
новороденото й дете К.С.А.
Решението може да се обжалва по
реда на АПК пред Административен
съд София-област в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Р Е Ш Е Н И Е № 1029
по точка 21 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и
ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.7 от Правилника
за реда и условията за отпускане на
финансова помощ за новородено дете
в Община Елин Пелин, приет с Решение
№398 по Протокол №20/26.01.2017г.
на Общински съвет-Елин Пелин, във
връзка със Заявление и Декларация
вх.№НД-9644/16.08.2018г. от Т.А.Л.
и Б.З.Г., с.Нови хан и по предложение
на
постоянната
комисия
по
„Здравеопазване, образование, култура
и вероизповедание, спорт и социални
дейности”, Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018г. да бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 250,00
/двеста и петдесет/ лева на Т.А.Л. за
новороденото й дете Б.Б.Г.
Р Е Ш Е Н И Е № 1030
по точка 22 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и
ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.7 от Правилника
за реда и условията за отпускане на
финансова помощ за новородено дете
в Община Елин Пелин, приет с Решение
№398 по Протокол №20/26.01.2017г.
на Общински съвет-Елин Пелин, във
връзка със Заявление и Декларация
вх.№НД-9640/14.08.2018г. от Т.П.С. и
Д.Р.Т., с.Доганово и по предложение
на
постоянната
комисия
по
„Здравеопазване, образование, култура
и вероизповедание, спорт и социални
дейности”, Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018г. да бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 200,00 /
двеста/ лева на Т.П.С. за новороденото й
дете Д.Д.Т.
Р Е Ш Е Н И Е № 1031
по точка 23 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.6,
т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.7 от
Правилника за реда и условията за
отпускане на финансова помощ за
новородено дете в Община Елин Пелин,
приет с Решение №398 по Протокол
№20/26.01.2017г. на Общински съветЕлин Пелин, във връзка със Заявление
и Декларация вх.№НД-9659/04.09.2018г.
от Т.Г.В. и М.Е.С., с.Гара Елин Пелин и по
предложение на постоянната комисия по
„Здравеопазване, образование, култура
и вероизповедание, спорт и социални
дейности”, Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018г. да бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 200,00 /
двеста/ лева на Т.Г.В. за новороденото й
дете Н.М.С.
Р Е Ш Е Н И Е № 1032
по точка 24 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и
ал.2 от ЗМСМА, чл.2 и чл.7 от Правилника
за реда и условията за отпускане на
финансова помощ за новородено дете
в Община Елин Пелин, приет с Решение
№398 по Протокол №20/26.01.2017г.
на Общински съвет-Елин Пелин, във
връзка със Заявление и Декларация
вх.№НД-9660/04.09.2018г. от В.К.Б.
и П.Н.П., с.Габра и по предложение
на
постоянната
комисия
по
„Здравеопазване, образование, култура
и вероизповедание, спорт и социални
дейности”, Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
От бюджета на Община Елин Пелин
за 2018г. да бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 250,00
/двеста и петдесет/ лева на В.К.Б. за
новороденото й дете К.П.П.
Р Е Ш Е Н И Е № 1033
по точка 26 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2
от ЗМСМА, във връзка с Предложение
вх.№ ОА-9679/13.09.2018г. от Кмет на
Община Елин Пелин – г-н Ив. Симеонов
и Становище вх.№ОА-9679-/2/ от
20.09.2018г. от Кмета на с.Нови хан,
и по предложение на постоянната
комисия по „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско
стопанство”, Общински съвет-Елин
Пелин
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за разделяне на имот
с №060070 с начин на трайно ползване
«използваема ливада» по одобрената
карта на възстановена собственост на
землище с.Нови хан, община Елин Пелин,
област Софийска на два самостоятелни
имота, съгласно изработените скици
проекти, издадени от Общинска служба
земеделие гр.Елин Пелин,
- имот №060077 /образуван от имот

№060070/ с площ 2.000 дка
- имот №060078 /образуван от имот
№060070/ с площ 19.435 дка
2. Определя имот №060077 с площ от
2.000 дка, с НТП «използваема ливада» по
одобрената КВС на землища с. Нови хан,
община Елин Пелин, област Софийска,
за изграждане на обект «Православен
кръст».
Р Е Ш Е Н И Е № 1034
по точка 27 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2
от ЗМСМА, във връзка с Предложение
вх.№ ОА-9673/12.09.2018г. от ИД Кмет
на Община Елин Пелин – г-н Ст. Стоянов
/съгл.
Заповед
№691/30.08.2018г.
на Кмета на Община Елин Пелинг-н
Ив.Симеонов/
и
Становище
вх.№ОА-9673-/2/ от 20.09.2018г. от
Кмета на с.Нови хан, и по предложение
на постоянната комисия по „Устройство
на територията, строителство, екология,
селско и горско стопанство”, Общински
съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за разделяне на
имот с №051017 с начин на трайно
ползване „нива“ по одобрената карта на
възстановена собственост на землище
с.Нови хан, община Елин Пелин, област
Софийска на два самостоятелни
имота, съгласно изработените скици
проекти, издадени от Общинска служба
земеделие гр.Елин Пелин,
- имот №051027 /образуван от имот
№051017/ с площ 1.600 дка
- имот №051028 /образуван от имот
№051017/ с площ 21.056 дка
2. Определя имот №051027 с площ от
1.600 дка, с НТП „нива“ по одобрената
КВС на землище с.Нови хан, община Елин
Пелин, област Софийска, за изграждане
на обект „Паметник на загиналите за
свободата на България“.
Р Е Ш Е Н И Е № 1035
по точка 29 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.34, ал.1; чл.40, ал.2, т.3 във връзка с
чл.21, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската
собственост, във връзка с Предложение
вх.№ОА-9663/05.09.2018г. от Ст.Стоянов
– ИД Кмет на Община Елин Пелин по
повод молба №М_02-10257/10.07.2018
год. / и по предложение на постоянната
комисия по „Инвестиции, управление и
разпореждане с общинско имущество“,
Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
1. Одобрява предварително съгласие,
постигнато с В.Б.Н., собственик на имот
№017156 с НТП „нива“ с площ 901 кв.м.
по одобрената КВС на землище гр.Елин
Пелин, включен в ПУП-ПЗ „За гробищен
парк“ на имоти с №№017162, 017212,
017160, 017157, 017156, 017155, 017154
и 017014 в местност „Гробищата“ в
землището на гр.Елин Пелин, община
Елин Пелин, област Софийска, да бъде
придобита собствеността от Община
Елин Пелин чрез покупка.
2. Одобрява пазарна оценка /
изготвена от лицензиран оценител/ за
обезщетение в размер на 1351,50 лева
/хиляда триста петдесет и един лева и
петдесет стотинки/.
3. Упълномощава Кмета на Община
Елин Пелин да сключи договор за
покупка с Веско Благоев Николов,
собственик на имота подробно описан в
т.1 при цена одобрена съгласно т.2.
Р Е Ш Е Н И Е № 1036
по точка 30 от дневния ред
На основание, чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, във връзка
с
Предложение
вх.№ОА-9295-/8/
от 11.09.2018г. от Ст.Стоянов – ИД
Кмет на Община Елин Пелин и писмо
вх.№ОА-9295-/10/
от
13.09.2018г.
от Кмета на Община Елин Пелин,
Становище на постоянната комисия
по
„Инвестиции,
управление
и
разпореждане с общинско имущество“
и проведено гласуване по процедурно
предложение, Общински съвет-Елин
Пелин
Р Е Ш И:
1.
Актуализира
Годишната
програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2018
год. в частта:
III.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО
ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА,
2.На основание чл.35, ал.1 от ЗОС
Имот № 001129 с площ 0.168 дка по
одобрената КВС землище с.Нови хан
Имот № 001130 с площ 0.176 дка по
одобрената КВС землище с.Нови хан
Имот № 001131 с площ 0.255 дка по
одобрената КВС землище с.Нови хан
IV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ,
- 15 кв.м. придаваеми към УПИ X-133,
кв.14 по плана на с.Крушовица;
VII.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
1.Помещения
- обект за търговия и услуги /магазин/
със ЗП 76 кв.м. находящ се в УПИ IXза многофункционална сграда, битов
комбинат, поща, читалище, кметство,
съвет и градина в кв.22 по плана на
с.Равно поле;
- производствена сграда със ЗП
358 кв.м. изградена в УПИ X-за битов
комбинат и административна сграда на
ОНС в кв.37 по плана на с.Доганово.
- помещение №9 с площ 18.80 кв.м.
находящо се на I-ви етаж на сграда в УПИ
II-за кметство, кв.3 по плана на с.Гара
Елин Пелин.
IX.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОЙТО
ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ,
- 37 кв.м. от УПИ I-1656, кв.141 по ЗРП
гр.Елин Пелин,/включени в улица с о.т.
441-440-439/.

Р Е Ш Е Н И Е № 1037
по точка 34 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от
ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.24а, ал.5
от ЗСПЗЗ, чл.85 и чл.86 от Наредба №4
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на Общински съвет - Елин Пелин,
във връзка с Предложение вх.№ОА9670/11.09.2018г. от Ст.Стоянов – ИД
Кмет на Община Елин Пелин по повод
заявление
вх.№З_02-4348/04.09.2018
год. и по предложение на постоянната
комисия по „Инвестиции, управление и
разпореждане с общинско имущество“,
Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
1. Да бъде отдаден под наем чрез
публичен търг земеделски Имот
№123047, ІV-та категория, местност
„Засеченик“, КВС на землище с.Равно
поле:
1.1 с начин на трайно ползване „нива“;
1.2 с площ 71.995 дка.;
1.3 начална тръжна цена 34.00 лв. на
дка.;
2. За срок от 5 /пет/ години
3. Упълномощава Кмета на Община
Елин Пелин да проведе процедура за
отдаване под наем на имота, подробно
описан в т.1, чрез провеждане на
публичен търг и сключи договор с
кандидата обявен за спечелил, съгласно
заповед за класиране.
Р Е Ш Е Н И Е № 1038
по точка 35 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Закона за
общинската собственост, във връзка
с чл.25, ал.2 и чл.28, ал.1 от Наредба
№4 за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на Общински съвет - Елин Пелин, във
връзка с Предложение вх.№ОА-6149-/2/
от 04.09.2018г. от Ст.Стоянов – ИД Кмет
на Община Елин Пелин, Становище на
постоянната комисия по „Инвестиции,
управление и разпореждане с общинско
имущество“ и проведено гласуване по
процедурно предложение, Общински
съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
1. Да бъде отдадено под наем петно
№1 по одобрена схема за преместваеми
обекти по чл.56 от ЗУТ, находящо се
в УПИ ІІІ-За ОЖС, в кв.14 по плана на
с.Гара Елин Пелин, община Елин Пелин,
чрез провеждане на публично оповестен
конкурс, като определя:
1.1 предназначение – преместваем
обект за ТОТО ПУНКТ,
1.2 площ на петно №1 – 15 кв.м.,
1.3 срок на договора за наем - 5 /пет/
години,
1.4 начална конкурсна цена – 4,00
лв. на кв.м., утвърдена с решение
№860/29.03.2018 г. на Общински съвет
Елин Пелин
2.
Упълномощава
Кмета
на Община Елин Пелин да проведе
процедура за отдаване под наем чрез
публично оповестен конкурс за петно
№1 подробно описано в т.1 и сключи
договор с кандидата обявен за спечелил
конкурса.
Р Е Ш Е Н И Е № 1039
по точка 36 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от
ЗМСМА, чл.14,ал.7, във връзка с чл.14,
ал.2 от ЗОС, чл.21, ал.2 от Наредба №4
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на Общински съвет - Елин Пелин,
във връзка с Предложение вх.№ОА9678/13.09.2018г. от Ив.Симеонов –
Кмет на Община Елин Пелин по повод
заявление
вх.№З_02-4101/24.01.2018
год. от Мотоклуб Калашниците МСС
и по предложение на постоянната
комисия по „Инвестиции, управление и
разпореждане с общинско имущество“,
Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
1. Да бъде отдадено под наем
помещение с площ 46,5 кв.м., находящо
се в приземния етаж на сграда /Здравна
служба/, изградена в УПИ I-202 за
здравеопазване и здравно-обслужващи
дейности в кв.27а по плана на с.Нови хан,
община Елин Пелин, чрез провеждане на
публичен търг.
1.1 срок на договора за наем – 10 /
десет/ години
1.2 начална тръжна цена – 1,00 на
кв.м./месечен наем, съгласно изработена
оценка от лицензиран оценител.
2.
Упълномощава
Кмета
на Община Елин Пелин да проведе
процедура за отдаване под наем
чрез публичен търг за помещението,
подробно описано в т.1 и сключи договор
с кандидата обявен за спечелил търга.
Р Е Ш Е Н И Е № 1040
по точка 37 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2
от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, във връзка с
разпоредбите чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и
във връзка с Мотивирано искане на ОСЗ
гр.Елин Пелин, предоставено от Кмета
на Община Елин Пелин с писмо вх.№ОА9676/13.09.2018г. и по предложение на
постоянната комисия по „Инвестиции,
управление и разпореждане с общинско
имущество“, Общински съвет-Елин
Пелин
Р Е Ш И:
Предоставя от общинския поземлен
фонд земеделски имот с площ 3.050
дка, местност „Валога“, по одобрената
карта на възстановена собственост на
землище с.Габра, с проектен №008034,
образуван от имоти с №008024, по
Акт за частна общинска собственост
№3095/21.11.2013 г. и 008027 по
Акт за частна общинска собственост
№3213/04.12.2013 г., с начин на трайно
ползване „нива“, за възстановяване на

наследниците на А.С.Р.
Р Е Ш Е Н И Е № 1041
по точка 38 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2
от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, във връзка с
разпоредбите чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и
във връзка с Мотивирано искане на ОСЗ
гр.Елин Пелин, предоставено от Кмета
на Община Елин Пелин с писмо вх.№ОА9677/13.09.2018г. и по предложение на
постоянната комисия по „Инвестиции,
управление и разпореждане с общинско
имущество“, Общински съвет-Елин
Пелин
Р Е Ш И:
Предоставя от общинския поземлен
фонд земеделски имот с площ 3.051 дка,
местност „Прекръске“, по одобрената
карта на възстановена собственост на
землище с.Габра, с проектен №072044,
образуван от разделянето на имот
№072042, по Акт за частна общинска
собственост №2425/16.04.2013 г., с
начин на трайно ползване „нива“, за
възстановяване на наследниците на
Н.М.Ш..
Р Е Ш Е Н И Е № 1042
по точка 40 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23
и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68,
ал.1, т.2 и т.3 и ал.2-6., чл.69 от Наредба
за финансиране на институциите
в системата на предучилищното и
училищното образование, във връзка
с
Предложение
вх.№08-9562-/12/
от 18.09.2018г. от Кмета на Община
Елин Пелин с приложени докладни
от директори на образователни
институции и по предложение на
постоянната комисия по „Финанси,
бюджет и програми за развитие“
Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
1. Отменя свое Решение № 1003 по
протокол № 39 от редовно заседание,
проведено на 26.07.2018г.
2. Дава съгласие за формиране на
подготвителна група и паралелки с
брой деца и ученици под минималния
в училищата от община Елин Пелин,
съгласно Приложение №1, Приложение
№ 1а и Приложение № 2 - неразделна
част от настоящото решение.
3. Средствата за дофинансирането на
подготвителната група и паралелките
под минималния в размер на 90 275
лв. ще бъдат осигурени от общинския
бюджет.
Сумата от 23 459 лв. за бюджетната
2018 г. да бъде осигурена от §9700 –
резерв за непредвидени и неотложни
разходи.
Р Е Ш Е Н И Е № 1043
по точка 43 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23
и ал.2 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от ЗПФ,
във връзка с Предложение вх.№ОА9653/30.08.18г. и последващо писмо
вх.№ОА-9653-/2/ от 26.09.2018г. от
Кмета на Община Елин Пелин и по
предложение на постоянната комисия
по „Финанси, бюджет и програми за
развитие“ Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
На
основание
докладна
записка от кмета на с.Равно поле
вх.№13705/22.08.2018г.,
одобрява
извършването на капиталови разходи
и актуализирането на поименния
списък за капиталовата програма по
плана на Бюджет 2018г., чрез вътрешни
компенсирани промени по съответните
параграфи по ЕБК, обекти и функции,
финансирани със средства от целева
субсидия и собствени приходи, съгласно
Приложение №1 /от позиция 1 до
позиция 5/.
На
основание
докладна
записка от кмета на с.Караполци
вх.№13706/22.08.2018г.,
одобрява
извършването на капиталови разходи
и актуализирането на поименния
списък за капиталовата програма по
плана на Бюджет 2018г., чрез вътрешни
компенсирани промени по съответните
параграфи по ЕБК, обекти и функции,
финансирани със средства от целева
субсидия и собствени приходи, съгласно
Приложение №1 /от позиция 8 до
позиция 9/.
За извършване на непредвидени
разходи за басейн с.Равно поле,
сумата да се компенсира от Резерв за
непредвидени и неотложни разходи
Приложение №1 /позиция 6 и 7/.
Привеждане на определени обекти
за прецизиране на Единната бюджетна
квалификация, подадена от МФ,
съгласно Приложение №1 /от позиция
10 до позиция 16/.
Р Е Ш Е Н И Е № 1044
по точка 44 от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2
от ЗМСМА, чл.149, ал.1 от Закона за
публичните финанси, във връзка с
Предложение
вх.№ОА-8910/4/
от
14.09.2018г. и последващо писмо
вх.№ОА-8910-/6/ от 26.09.2018г. от
Кмета на Община Елин Пелин-г-н
Ив. Симеонов и по предложение на
постоянната комисия по „Финанси,
бюджет и програми за развитие“
Общински съвет-Елин Пелин
Р Е Ш И:
Дава съгласие за финансиране
на договори на Община Елин
Пелин с №№4187/17.07.2018г. и
4201/01.08.2018г. от натрупани в сметка
за чужди средства на Община Елин
Пелин , от средно-рентно плащане на
земеделски земи от общинския фонд
2017г.
Пълните текстове на решенията и
приложенията четете на
www.elinpelin.org

