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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, 
мотивирани предложения за разпореждане и управление с общински имоти в изпълнение на 
чл.8, ал.9 от ЗОС, моля да бъде актуализирана Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 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 2013 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 2013 год. в частта: 

   
  І. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ 

ЗА  ПРОДАЖБА 

  - УПИ VІ-714, кв.52 по плана на с.Габра, община Елин Пелин, с площ от 1200 кв.м. 
 - УПИ І-За Обществено обслужване, кв.16, целия с площ 275 кв.м. по плана на с.Петково, 
Община Елин Пелин, заедно с масивна сграда – Млекосъбирателен пункт със ЗП 72 кв.м. 

- УПИ ХХVІ-205, кв.39, с площ 615 кв.м., по плана на с.Равно поле, Община Елин Пелин 
- УПИ ХХVІІ-205, кв.39, с площ 650 кв.м., по плана на с.Равно поле, Община Елин Пелин 
- УПИ ХХV-205, кв.39, с площ 685 кв.м., по плана на с.Равно поле, Община Елин Пелин 
- Самостоятелен обект №2, със застроена площ 35 кв.м., в  едноетажна сграда находяща 

се в УПИ ІІІ-За ОЖС и озеленяване, кв.3 по плана на с.Гара Елин Пелин 
 

  - Недвижим имот с №001080 с площ 0.591 дка., по КВС на землище с Нови хан  
- Недвижим имот с №001082 с площ 0.288 дка., по КВС на землище с Нови хан 
- Земеделски имот №049005, с площ 0.716 дка, по КВС на землище с.Габра,  

  - Недвижим имот с №000417 с площ 0.126 дка., по КВС на землище с. Лесново, 
 - Недвижим имот с №000422 с площ 0.186 дка., по КВС на землище с. Лесново, 

- Земеделски имот №007024, с площ 5.002 дка., по  КВС на землище с.Нови хан,  
 - Земеделски имот с №085001 с площ  8.023 дка., по КВС на землище с.Крушовица, 
 - Земеделски имот с №085002 с площ  6.362 дка., по КВС на землище с.Крушовица, 
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ІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 
 

  - 25 кв.м./двадесет и пет кв.м./, които се придават към УПИ ХІІ-286, кв.50,  целия с площ 
605 кв.м. /шестотин и пет кв.м./ по плана на с.Мусачево 
 - 18 кв.м./осемнадесет кв.м./, придаваеми към УПИ ХІІІ-130, кв.12 по плана на с.Мусачево  
 - 335 кв.м. /триста тридесет и пет кв.м./, които се придават към УПИ ІХ-288, кв.20,  целия с 
площ 935 кв.м. по плана на с.Григорево 
 
 
 
Изготвил: 
Н-к отдел „ОСГЕ” 
 /С.Вельова/ 

      
 

      Кмет на Община Елин Пелин: 
                  /Галя Георгиева/ 
       

 

 
 
 
 
 

       


