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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 з 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 общинска 
собственост за 2014 год. 
 В качеството си на орган, упражняващ правата на собственост, Общински съвет Елин Пелин 
има правомощието да вземе решение, с което д актуализира Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти, общинска собственост  за 2014 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 2014 год. в частта: 

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

ПРОДАЖБА 
 
1. Урегулирани поземлени имоти 
-    УПИ ІV-1, кв.1 – ПСД, с.Мусачево; 
2. Земеделска земя: 
- имот №036007, землище с.Огняново; 
- имот №036012, землище с.Огняново; 
- имот №037042, землище с.Огняново; 
- имот №038009, землище с.Огняново; 
- имот №040014, землище с.Огняново; 
- имот №041019, землище с.Огняново; 
- имот №042009, землище с.Огняново; 
- имот №042010, землище с.Огняново; 
- имот №042019, землище с.Огняново; 
- имот №043028, землище с.Огняново; 
- имот №043045, землище с.Огняново; 
- имот №020008, землище с.Григорево, 
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- имот №045045, землище с.Огняново; 
- имот №045056, землище с.Огняново; 
- имот №047003, землище с.Огняново; 
- имот №049016, землище с.Огняново; 
- имот №053073, землище с.Огняново; 
- имот №053079, землище с.Огняново; 
- имот №053085, землище с.Огняново; 
- имот №053103, землище с.Огняново; 
- имот №053104, землище с.Огняново; 
- имот №054035, землище с.Огняново; 
- имот №055004, землище с.Огняново; 
- имот №055013, землище с.Огняново; 
- имот №056005, землище с.Огняново; 
- имот №056008, землище с.Огняново;  
- имот №059008, землище с.Огняново; 
- имот №059005, землище с.Огняново; 
- имот №000288, землище с.Огняново, 
- имот №027007, землище с.Петково, 
- имот №149002, землище с.Голема Раковица; 
- имот №011021, землище с.Голема Раковица; 
- имот №013001, землище с.Голема Раковица; 
- имот №016001, землище с.Голема Раковица; 
- имот №041024, землище с.Голема Раковица; 
- имот №051011, землище с.Голема Раковица; 
- имот №051015, землище с.Голема Раковица; 
- имот №051051, землище с.Голема Раковица; 
- имот №070052, землище с.Голема Раковица; 
- имот №070055, землище с.Голема Раковица; 
- имот №108028, землище с.Голема Раковица; 
- имот №627022, землище с.Голема Раковица; 
- имот №627024, землище с.Голема Раковица; 
- имот №628031, землище с.Голема Раковица; 
- имот №000330, землище с.Доганово; 
- имот №096047, землище с.Доганово; 
- имот №000307, землище с.Доганово; 
- имот №040001, землище с.Доганово; 
- имот №101021, землище с.Доганово; 
- имот №017001, землище с.Доганово; 
- имот №021004, землище с.Доганово; 
- имот №029039, землище с.Доганово; 
- имот №092015, землище с.Доганово; 
- имот №093001, землище с.Доганово; 
- имот №094009, землище с.Доганово; 
- имот №095003, землище с.Доганово; 
- имот №096017, землище с.Доганово; 
- имот №098015, землище с.Доганово; 
- имот №100047, землище с.Доганово; 
- имот №100055, землище с.Доганово; 
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- имот №101008, землище с.Доганово; 
- имот №109009, землище с.Доганово; 
- имот №111039, землище с.Доганово; 
- имот №113008, землище с.Доганово; 
- имот №113022, землище с.Доганово; 
- имот №122038, землище с.Доганово; 
- имот №099008, землище с.Доганово; 
- имот №000325, землище с.Доганово; 
- имот №123047, землище с.Равно поле; 
- имот №337003, землище с.Нови хан, 
- Имот №004013, землище гр.Елин Пелин, 

 
ІV.ОПИСАНЕИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ: 
- 25 кв.м., придаваеми към УПИ VІ-333, кв.40, по КРП с.Нови хан 
 
 

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

                                                                         Кмет на Община Елин Пелин: 
                                                                                                                         /Галя Георгиева/ 
 

 
 
 
 
 


