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                                                                                                               До 
         Председателя на 
         Общински съвет 
         гр.Елин Пелин 
 

 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
от  Йордан Илиев Йорданов – и.д.Кмет на Община Елин Пелин 

Съгласно заповед №750-1/10.09.2012 год. на Кмета 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 

1.имот №046062, находящ се в местност „Алчако”, с площ 1.694 дка, VІІ-ма категория, с 
начин на трайно ползване: нива  по КВС на землище с.Огняново, Община Елин Пелин 

2.имот №048029, находящ се в местност „Алчако”, с площ 0.748 дка, VІІ-ма категория, с 
начин на трайно ползване: нива  по КВС на землище с.Огняново, Община Елин Пелин 

3.имот №085017, находящ се в местност „Илиева орница”, с площ 5.542 дка, Х-та 
категория, с начин на трайно ползване: нива  по КВС на землище с.Крушовица, Община Елин 
Пелин 

4.имот №085019, находящ се в местност „Илиева орница”, с площ 1.713 дка, Х-та 
категория, с начин на трайно ползване: нива  по КВС на землище с.Крушовица, Община Елин 
Пелин 
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  5.имот №085015, находящ се в местност „Илиева орница”, с площ 2.374 дка, Х-та 
категория, с начин на трайно ползване: нива  по КВС на с.Крушовица, Община Елин Пелин 

6.имот №127023, находящ се в местност „Делниците”, с площ 2.710 дка, ІV-та категория, 
с начин на трайно ползване: нива  по КВС на землище с.Доганово, Община Елин Пелин 

7.имот №099008, находящ се в местност „Соления гьол”, с площ 2.672 дка, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване: нива  по КВС на землище с.Доганово, Община Елин 
Пелин 
  8.имот №080010, находящ се в местност „Долчината”, с площ 0.656 дка, Х-та категория, с 
начин на трайно ползване: нива  по КВС на с.Крушовица, Община Елин Пелин  
 9.имот №080014, находящ се в местност „Долчината”, с площ 1.246 дка, Х-та категория, с 
начин на трайно ползване: нива  по КВС на с.Крушовица, Община Елин Пелин  
 10.имот №085021, находящ се в местност „Илиева орница”, с площ 2.403 дка, Х-та 
категория, с начин на трайно ползване: нива  по КВС на с.Крушовица, Община Елин Пелин  
 11.имот №085020, находящ се в местност „Илиева орница”, с площ 1.688 дка, Х-та 
категория, с начин на трайно ползване: нива  по КВС на с.Крушовица, Община Елин Пелин  
 12.имот №085009, находящ се в местност „Илиева орница”, с площ 1.208 дка, Х-та 
категория, с начин на трайно ползване: нива  по КВС на с.Крушовица, Община Елин Пелин  
 13.имот №085008, находящ се в местност „Илиева орница”, с площ 0.770 дка, Х-та 
категория, с начин на трайно ползване: нива  по КВС на с.Крушовица, Община Елин Пелин  

14.имот №085016, находящ се в местност „Илиева орница”, с площ 0.848 дка, Х-та 
категория, с начин на трайно ползване: нива  по одобрената КВС на с.Крушовица, Община Елин 
Пелин 
 15.имот №076002, находящ се в местност „Горнако”, с площ 0.457 дка, Х-та категория, с 
начин на трайно ползване: нива  по одобрената КВС на с.Крушовица, Община Елин Пелин  
 16.имот №076003, находящ се в местност „Горнако”, с площ 0.549 дка, Х-та категория, с 
начин на трайно ползване: нива  по одобрената КВС на с.Крушовица, Община Елин Пелин  
  17.имот №076004, находящ се в местност „Горнако”, с площ 0.395 дка, Х-та категория, с 
начин на трайно ползване: нива  по одобрената КВС на с.Крушовица, Община Елин  
  18.имот №076005, находящ се в местност „Горнако”, с площ 1.192 дка, Х-та категория, с 
начин на трайно ползване: нива  по одобрената КВС на с.Крушовица, Община Елин Пелин 

 19.имот №049008, находящ се в местност „Крио валог”, с площ  1.497дка, VІІ-ма 
категория, с начин на трайно ползване: нива  по одобрената КВС на с.Габра, Община Елин 
Пелин 

 20.имот №049027, находящ се в местност „Крио валог”, с площ  1.644дка, VІІ-ма 
категория, с начин на трайно ползване: нива  по одобрената КВС на с.Габра, Община Елин 
Пелин 

 21.имот №059105, находящ се в местност „Богданлийски път”, с площ 0.523 дка, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване: нива  по одобрената КВС на с.Караполци, Община Елин 
Пелин 

 22.УПИ Х-За обществено обслужване, кв.20, с площ 350 кв.м., по плана на с.Столник, 
Община Елин Пелин 

 

 

ІV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 
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1. 51 кв.м./петдесет и един кв.м./, от път, придаваема площ към УПИ ХІІ-27, кв.22 по 
КРП на с.Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин, област Софийска 

2. 11 кв.м./единадесет кв.м./, от път, придаваема площ към УПИ ІХ-27,234 кв.22 по КРП 
на с.Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин, област Софийска 

3. 60 кв.м./шестдесет кв.м./, /от път/, придаваема площ към УПИ ІХ-303 кв.36 по КРП на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, област Софийска 
 4. 108 кв.м./сто и осем кв.м./, от път, придаваема площ към УПИ ХІ-27, кв.22 по КРП на 
с.Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин, област Софийска 
 5. 38 кв.м./тридесет и осем кв.м./, от УПИ І-За обществен център, кв.4, придаваема 
площ към УПИ ХІV-256, кв.4 по КРП на с.Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин, област 
Софийска 
 6. 340 кв.м./триста и четиридесет кв.м./, от УПИ І-За обществен център, кв.4, 
придаваема площ към УПИ ХІХ-256, кв.4 по КРП на с.Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин, 
област Софийска 
 7.185 кв.м./сто осемдесет и пет кв.м./, от УПИ І-За обществен център, кв.4, придаваема 
площ към УПИ ХVІІІ-256, кв.4 по КРП на с.Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин, област 
Софийска 
 8.1/32 ид.ч. /площ 12 кв.м./ от УПИ VІІ-За битов комбинат в кв.25 а по плана на гр.Елин 
Пелин, Община Елин Пелин, област Софийска, с площ 385 кв.м. 
  9.1/32 ид.ч. /площ 12 кв.м./ от УПИ VІІ-За битов комбинат в кв.25 а по плана на гр.Елин 
Пелин, Община Елин Пелин, област Софийска 
           10. 1/42 ид.ч. /площ 9 кв.м./ от УПИ VІІ-За битов комбинат в кв.25 а по плана на гр.Елин 
Пелин, Община Елин Пелин, област Софийска 
 
 
 
  V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ 
 
  1. помещение с площ 10,87 кв.м., находящо се на втория етаж в двуетажната масивна 
сграда /здравна служба/ в УПИ І-202 За здравеопазване и здравно-обслужващи дейности в кв.27а 
по КРП на с.Нови хан 
 2. помещение с площ  23 кв.м., находящо се на първи етаж в двуетажната масивна сграда 
/здравна служба/ в УПИ ІІІ-За селсъвет в кв.11а по КРП на с.Елешница 
 3. Помещение - училищна лавка, с площ 8 кв.м., находящо се в сутерена на СОУ”Васил 
Левски” в УПИ VІІІ-За училище в кв.89 по плана на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин 
 4.помещение с площ 10,64 кв.м., находящо се на първи етаж в двуетажната масивна 
сграда /Комбинирана сграда – поща и здравна служба/ в УПИ ІХ-поща, здравен пункт, 
административна сграда, обществена кухня, ДЗС, комбинат за услуги, градина, ТПК в кв.7 по КРП 
на с.Петково 
  5.Петно №8, с площ от 4кв.м. по одобрена схема от гл.архитект на Община Елин Пелин, 
за разполагане на преместваеми съоръжения по чл.56 от ЗУТ по плана на гр.Елин Пелин; 
 6.Петно №15, с площ от 4кв.м. по одобрена схема от гл.архитект на Община Елин Пелин, 
за разполагане на преместваеми съоръжения по чл.56 от ЗУТ по плана на гр.Елин Пелин; 
   7.Петно №21, с площ от 4кв.м. по одобрена схема от гл.архитект на Община Елин Пелин, 
за разполагане на преместваеми съоръжения по чл.56 от ЗУТ по плана на гр.Елин Пелин; 

8.Земеделски имот №000106, землище с.Крушовица, местност „Беличково орниче”,  
Х-та категория, начин на трайно ползване: „унищ.нива-пром.”, с площ 17.514дка. 
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9.Земеделски имот №052023, землище с.Крушовица, местност „Върха”,  Х-та 
категория, начин на трайно ползване: „нива”, с площ 68.577дка. 

 
 
VI.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 
 

1. 416 кв.м. от имот пл.№265, кв.4 по плана на с.Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин на 
основание чл.36, ал.1, т.3 от ЗОС. 

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

      и.д.Кмет на Община Елин Пелин: 
                 /Йордан Йорданов/ 
      /Съгласно заповед №750-1/10.09.2012 год. на Кмета на Община Елин Пелин/ 


