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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, 
 

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 2011 
год. в частта: 
 

  ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА 

 На основание чл.35, ал.1 от ЗОС  

1.Апартамент №11, ет.5, вх.А, състоящ се от една стая, кухня и сервизни 
помещения, със застроена площ 40,03 кв.м., мазе №11 с площ 16,39км.м. и 
таванско помещение №11, с площ 17,72кв.м., 3% 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.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” 

3.УПИ V-общ., квартал 134б, с площ 1346кв.м. по плана на гр.Елин Пелин 
4.УПИ ХХІ-За магазин, квартал 134, с площ 886кв.м. по плана на гр.Елин 

Пелин 
5.УПИ ХІ-общ., квартал 134а, с площ 883кв.м. по плана на гр.Елин Пелин 
6.УПИ V-общ., квартал 134а, с площ  801кв.м. по плана на гр.Елин Пелин 
7.УПИ VІ-общ., квартал 134а, с площ 718кв.м. по плана на гр.Елин Пелин 
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  ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 

 1.20 кв.м. придаваеми, към УПИ І-191, кв.11 по плана на с.Караполци; 

 

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

  1. имот №113013, землище с.Лесново, местност „Тепелията”, ІІІ-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 8.906дка. 
 2. имот №076001, землище с.Лесново, местност „Къра”, ІІІ-та категория, с начин на 
трайно ползване нива, с площ 10.555дка. 
 3. имот №080007, землище с.Лесново, местност „Картала”, V-та категория, с начин 
на трайно ползване нива,  с площ 57.021дка. 
 4. имот №115020, землище с.Лесново, местност „Тепелията”, ІІІ-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 7.001дка. 
 5. имот №109020, землище с.Лесново, местност „Спасов кладенец”, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 5.398дка. 
 6. имот №109025, землище с.Лесново, местност „Спасов кладенец”, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 4.365дка. 
 7. имот №109008, землище с.Лесново, местност „Спасов кладенец”, ІІІ-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 4.008дка. 
 8. имот №108015, землище с.Лесново, местност „Дъбо”, V-та категория, с начин на 
трайно ползване нива, с площ 6.276дка. 
 9. имот №095007, землище с.Лесново, местност „Орманлийски кър”, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 17.709дка. 
 10. имот №095002, землище с.Лесново, местност „Орманлийски кър”, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 5.999дка. 
 11. имот №093011, землище с.Лесново, местност „Орманлийски кър”, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 11.986дка. 
  12. имот №089014, землище с.Лесново, местност „Катърджийка”, ІІІ-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 7.988дка. 
 13. имот №101021, землище с.Доганово, местност „Къра”, ІV-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 81.574дка. 
 14. имот №040001, землище с.Доганово, местност „Гьола”, ІІІ-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 120.003дка. 
 15. имот №000307, землище с.Доганово, местност „Къра”, ІV-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 60.022дка. 
 16. част от имот №096047, землище с.Доганово, местност „Соления гьол”, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, за площ 30.018дка. 
 17. имот №125049, землище с.Лесново, местност „Изливо”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 2.998дка. 
 18. имот №111027, землище с.Лесново, местност „Брестетата”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 6.056дка. 
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 19. имот №111022, землище с.Лесново, местност „Брестетата”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 0.902дка. 
 20. имот №110020, землище с.Лесново, местност „Спасов кладенец”, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 2.446дка. 
 21. имот №107019, землище с.Лесново, местност „Дъбо”, V-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 1.001дка. 
 22. имот №105013, землище с.Лесново, местност „Чакмаклия”, V-та категория, с 
начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 0.753дка. 
 23. имот №103023, землище с.Лесново, местност „Чакмаклия”, V-та категория, с 
начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 1.077дка. 
 24. имот №097027, землище с.Лесново, местност „Трояно”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 0.349дка. 
 25. имот №094011, землище с.Лесново, местност „Орманлийски кър”, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 3.701дка. 
 26. имот №094005, землище с.Лесново, местност „Орманлийски кър”, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 4.000дка. 
 27. имот №092012, землище с.Лесново, местност „Орманлийски кър”, V-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 1.773дка. 
 28. имот №090019, землище с.Лесново, местност „Катърджийка”, ІІІ-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 3.381дка. 
 29. имот №090016, землище с.Лесново, местност „Кътарджийка”, ІІІ-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 3.000дка. 
 30. имот №090007, землище с.Лесново, местност „Катърджийка”, ІІІ-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 5.505дка.                                                                         
 31. имот №088013, землище с.Лесново, местност „Катърджийка”, V-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 3.302дка. 
 32. имот №083025, землище с.Лесново, местност „Койлото”, V-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 6.006дка. 
 33. имот №082022, землище с.Лесново, местност „Койлото”, ІІІ-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 7.434дка. 
 34. имот №081025, землище с.Лесново, местност „Койлото”, ІІІ-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 5.504дка. 
 35. имот №077019, землище с.Лесново, местност „Къра”, ІІІ-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 4.131дка. 
 36. имот №077014, землище с.Лесново, местност „Къра”, ІІІ-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 11.540дка. 
 37. имот №077001, землище с.Лесново, местност „Къра”, ІІІ-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 3.999дка. 
 38. имот №076018, землище с.Лесново, местност „Къра”, ІІІ-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 2.294дка. 
 39. имот №076003, землище с.Лесново, местност „Къра”, ІІІ-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 18.099дка. 
 40. имот №075010, землище с.Лесново, местност „Къра”, ІІІ-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 1.102дка. 
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 41. имот №075001, землище с.Лесново, местност „Къра”, ІІІ-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 1.101дка. 
 42. имот №063003, землище с.Лесново, местност „Ибриево”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 5.248дка. 
 43. имот №062007, землище с.Лесново, местност „Ибриево”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 2.693дка. 
 44. имот №051034, землище с.Лесново, местност „Динев алчак”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 1.999дка. 
 45. имот №044016, землище с.Лесново, местност „Дерманови лъки”, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 5.211дка. 
 46. имот №040023, землище с.Лесново, местност „Големата мера”, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 4.884дка. 
 47. имот №032019, землище с.Лесново, местност „Асъзлъко”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 1.001дка. 
 48. имот №072019, землище с.Лесново, местност „Русоляко-Домухчията”, ІІІ-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 4.000 дка. 
 49. имот №027001, землище с.Лесново, местност „Търниците”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 1.462 дка. 
 50. имот №023036, землище с.Лесново, местност „Търниците”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 1.002дка. 
 51. имот №023010, землище с.Лесново, местност „Търниците”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 1.998 дка. 
 52. имот №019005, землище с.Лесново, местност „Селището /при гроб./”, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 1.201 дка. 
 53. имот №018012, землище с.Лесново, местност „Селището /при гроб./”, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 1.989 дка. 
 54. имот №016010, землище с.Лесново, местност „Ормано”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 2.499 дка. 
 55. имот №010031, землище с.Лесново, местност „Асарлъко”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 5.897 дка. 
 56. имот №010005, землище с.Лесново, местност „Асарлъко”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 1.003 дка. 
 57. имот №008016, землище с.Лесново, местност „Асарлъко”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 1.530 дка. 
 58. имот №004001, землище с.Лесново, местност „Асарлъко”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване зеленчукова култура, с площ 3.001 дка. 
 59. имот №074023, землище с.Лесново, местност „Русоляко-Домухчията”, ІІІ-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 7.997 дка. 
 60. имот №110010, землище с.Лесново, местност „Спасов кладенец”, ІV-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 5.901 дка. 
 61. имот №059008, землище с.Огняново, местност „Голям герен”, VІ-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 12.300дка. 
 62. имот №322001, землище с.Голема Раковица, местност „Кошарите”, ІХ-та 
категория, с начин на трайно ползване нива, с площ 85.379дка. 
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 63. имот №047063, землище с.Петково, местност „Бранище”, ІІІ-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, с площ 2.944дка. 
  64. имот №000036, землище с.Петково, местност „Мерите”, V-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 26.773дка. 

 
 

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

     

      Кмет на Община Елин Пелин: 
                  /Галя Георгиева/ 


