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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 №480/12.06.2012г. на Кмета на Община Елин Пелин 
 

   Уважаеми Господин Председател, 
 Уважаеми Дами и Господа общински съветници, 
 

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.УПИ І-магазин в кв.36 по ЗРП на с.Чурек, целия с площ от 2010 кв.м. 
 

 

  V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 
 

  - Недвижим имот – публична общинска собственост съставляващ, три броя помещения 
/класни стаи, всяка с площ от 49.6 кв.м., обща площ 148.8 кв.м./ находящи се на III-ти етаж в 
сградата на СОУ „Васил Левски”, изградена в УПИ VІIІ-За училище, кв.89 по плана на гр.Елин 
Пелин, Община Елин Пелин, обл.Софийска. 
  
 - Земеделски имот №000946 с площ от 0.904 дка по одобрената карта на възстановена 
собственост на землище с.Равно поле. 

 
     
Изготвил: 
Гл.експерт „НПО” 
/Ц.Златанова/ 

      и.д.Кмет на Община Елин Пелин: 
                 /Йордан Йорданов/ 

      Съгласно заповед №480/12.06.2012г на Кмета на Община Елин Пелин 
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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, 

 
  ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на недвижим имот 
частна общинска собственост. 
 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от ЗМСМА, чл.21ал.1, т.8 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.56, ал.1 от Наредба 
№4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
 
 

П Р Е Д Л А Г А М: 
 
 

Общински съвет Елин Пелин да вземе решение за: 
 
1.За откриване на процедура за продажба на основание чл.35, ал.1 от ЗОС 

/публично търг/ за недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ:  
- Апартамент №12, ет.5, вх.А, състоящ се от две саи, кухня и сервизни 

помещения, със застроена площ 57,86 кв.м., мазе №12 с площ 7,18кв.м. и таванско 
помещение №12, с площ 17,72кв.м., 3,82% идеални части от общите части на 
сградата, заедно с правото на строеж в УПИ ХІІ-За ОбНС и магазини в кв.25а по 
плана на гр.Елин Пелин, находящ се в жилищен блок „Васил Левски” 

 
  2.Да утвърди изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител, на имота 
посочен в т.1 във връзка с приключване на процедура по чл.35, ал.1 от ЗОС и 
чл.56, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество /продажба чрез публичен търг/ в размер на 48 080.00 лева 
/четиридесети и осем хиляди и осемдесет лева и 00 ст./. 
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3.Да упълномощи Кмета на Община Елин Пелин да проведе процедура за 
продажба чрез провеждане на публичен търг и сключи договор с кандидата обявен 
за спечелил съгласно заповед за класиране. 

 
 
 
Приложение:1.Доклад  от Началник отдел “УОС”. 

  2.АОС №1874/20.02.2007г., вписан в АВ.   
   3.Скица №2189/2012г 

     4.Удостоверение №12/2004г  
 
 
 
Изготвил: 
Н-к отдел “УОС” 
/С.Вельова/   
 

      Кмет на Община Елин Пелин: 
                 /Галя Георгиева/ 

 
 
 
 
 


