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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 с общински имоти и в изпълнение на чл.8, 
ал.9 от ЗОС, моля да бъде приета  актуализирана Годишна 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 Закона за общинската собственост.  
   

П  Р  Е  Д  Л  А  Г  А  М: 
 

 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 

1.УПИ XVIII-за обществено обслужване с площ от 820 кв.м. заедно с          
построената масивна сграда със ЗП 320 кв.м. в кв.19 по плана на с.Петково. 

  2.УПИ XIII-185, кв.65 по плана на гр.Елин Пелин 
3.Имот №001069 с площ от 1.785 кв.м. включен в ПУП-ПЗ „За 

складови дейности” на имоти №№165052 и 001069, местност „Умни дол” по КВС 
на землище с.Нови хан 

 ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 

1. 11 кв.м. придаваеми към УПИ I-529, кв.58  по плана на с.Голема 
Раковица 
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  V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 
   

1.Помещение /лекарски кабинет/ с площ 21.72 кв.м. и помещение 
манипулационна с площ 23,31 кв.м.,  находящи се на II-ри етаж в 
комбинирана сграда – поща и здравна служба в УПИ IX- за поща, здравен 
пункт, административна сграда, обществена кухня, ДЗС, комбинат за 
услуги, градина и ТПК  в кв.7 по плана на сПетково. 

2.Помещение с площ от 29 кв.м. находящо се на I-етаж в сграда ПУЦ с 
хотелска част в УПИ VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин. 

 
  VI.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 
   

1.Имот №046008 с площ от 6.763 дка по одобрената карта на възстановена 
собственост на землище с.Елешница и изградена в имота двуетажна масивна 
сграда /профилакториум/ със ЗП 376 кв.м. на основание чл.54 от Закона за 
държавната собственост. 

  
 VIII.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ОТСТЪПИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ  
  

На основание §4 от ПЗР на Закона за народните читалища , чл.39, ал.3 и 
ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредба №4 за придобиване 
, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Елин 
Пелин. 

1. Читалище масивна сграда на два етажа със ЗП 584 кв.м. в УПИ І-За 
озеленяване, читалище, магазин, ресторант и кметство с площ 6910 кв.м. в 
кв.14а по ЗРП на с.Голема Раковица, актувано с АПОС №148/25.02.1998 год. 
вписан в АВ  

2.Масивна сграда със ЗП 115 кв.м. представляваща пристройка към 
съществуващата Читалищна сграда състояща се от касов вестибюл, каса, 
гардероб и сутеренни помещения в УПИ VІ-124 За читалище, кв.89 по плана 
на гр.Елин Пелин, актувана с АПОС №217/19.11.1999г 

3.Масивна сграда – Училище със ЗП 592 кв.м. в УПИ VІІ-За училище с 
площ 3320 кв.м по плана на с.Григорево, актувана с АПОС 
№152/28.05.1998г. 

4.Двуетажна масивна сграда – Читалище със ЗП 570 кв.м. в УПИ І-За 
читалище с площ 2610 кв.м. кв.30 по плана на с.Доганово, актувана с АПОС 
№142/29.12.1997г. 



 
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

гр.Елин Пелин , пл. "Независимост" №1, 

тел: 0725/68620, факс 0725/60200 

ob_elin_pelin@abv.bg 

www.elinpelin.org 

5. Двуетажна масивна сграда „Читалище” със ЗП 546 кв.м., , актувана 
с АПОС №145/03.02.1998г.находяща се в Терен за Културен дом в кв.52 с 
площ 3030 кв.м. по плана на с.Габра.  

6. Читалищна сграда на един и два етажа със ЗП 1005 кв.м., кв.17 по 
плана на с.Мусачево., актувана с АПОС №147/25.02.1998г.   

7. Двуетажна масивна сграда със сутерен за културни нужди – 
Младежки дом със ЗП 413 кв.м., актувана с АПОС №390/03.12.2001 год. 
находяща се в УПИ І-За обществен център, кв.4 по плана на с.Гара Елин 
Пелин.  

8. Масивна двуетажна сграда със ЗП 400кв.м. Читалище, кв.20 по 
плана на с.Столник, актувана с АПОС №311/13.03.2001 год. в УПИ ІІ-За 
Читалище, сграда КОО и озеленяване с площ 5915 кв.м.  

9.Двуетажна масивна сграда „Читалище” със ЗП 853 кв.м. в Застроен 
терен за читалище и площад кв.51 по плана на с.Нови хан, актувана с АПОС 
№176/07.08.1998г 

10.Читалище, със сутерен, партер и етаж със ЗП 750кв.м. в  УПИ Х-
Културен дом в кв.40 по плана на с.Лесново, , актувана с АПОС 
№445/20.11.2002 год. 

  11.Масивна сграда /кметство и читалище/ в УПИ VІ-Здравен пункт, 
читалище и кметство в кв.12 по ЗРП на с.Огняново, актувана с АПОС 
№492/01.08.2003 г.   
   12.Втори етаж от двуетажна масивна сграда  /читалище/ в УПИ ІХ-За 
читалище, многофункционална сграда, битов комбинат, поща, кметство, съвет и 
градина в кв.22,  кв.м. по плана на с.Равно поле, ЗП 550 кв.м., актувана с АОС 
№2142/23.09.2009г.  
  13. Двуетажна сграда /читалище/ със ЗП 110 кв.м. в УПИ ІХ-читалище, 
ресторант и магазин в кв.3 по плана на с.Богданлия,  двуетажна сграда /читалище/ 
със ЗП 110 кв.м., актувана с АПОС 2023/01.02.2008 год. 
  
  
Изготвил: 
Началник отдел „УОС” 
/С.Вельова/   

      
 
        Кмет на Община Елин Пелин: 
                  /Галя Георгиева/ 
       


