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          До 
         Председателя на 
         Общински съвет 
         гр.Елин Пелин 
 

 

 

 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от  Галя Симеонова Георгиева – Кмет на Община Елин Пелин 
 

    
Уважаеми Господин Председател, 

 Уважаеми Дами и Господа общински съветници, 
 
 
 Мотиви: Във връзка с новопостъпили молби до Кмета на Община Елин 
Пелин за разпореждане и управление и управление с общински имоти и в 
изпълнение на чл.8, ал.9 от ЗОС, моля да бъде актуализирана Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 
год., 
 В качеството си на орган упражняващ правата на собственост, общински 
съвет Елин Пелин има правомощието да вземе решение с което да актуализира 
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост 
за 2012 год. 
 

На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС.   
   

П  Р  Е  Д  Л  А  Г  А  М: 
 

 1.Общински съвет да вземе решение с което да актуализира Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 
2012 год. в частта: 
 

  ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА 
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     1.Имот №198005, с площ 2.671 дка, категория III-та, начин на трайно 
ползване „нива” по одобрената карта на възстановена собственост на землище 
с.Равно поле. 
 2.УПИ IV-607, кв.48 с площ от 590 кв.м. по плана на с.Лесново; 
 

  ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 

 1.6 кв.м. придаваеми, към УПИ VІ-371, кв.79 по плана на гр.Елин Пелин; 
 2.33 кв.м. придаваеми към УПИ XI-317, кв.45 по плана на с.Равно поле; 
 
  V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 
 

  1.Помещения в сграда – „Кметство, здравна служба и аптека” в УПИ XIV-за 
кметство, поща, здравна служба и магазини”, кв.42 по плана на с.Габра, както 
следва 

  - №31 с площ  18,90 кв.м. ; №32 с площ от 13,20 кв.м. и №№28,29,30 
/сервизни помещения/ с обща площ – 5,33 кв.м. на първи етаж на сградата с 
предназначение за пощенски услуги. 

 
VI.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 
 
 1.31 кв.м. /тридесет и един кв.м./ от имот пл.№529, кв.58 по плана на с.Голема 

Раковица. 

 
    

     
Изготвил: 
Н-к отдел „УОС” 
      /С.Вельова/ 
 

     
      Кмет на Община Елин Пелин: 
                  /Галя Георгиева/ 


