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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 ХІІІ-501, кв.4, по плана на в.з.”Побит камък”; 
- УПИ І-503, кв.128, по плана на гр.Елин Пелин; 

 
2. Земеделски имоти 

  -     имот №035003, землище с.Григорево 
 

ІV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ: 
- 45 кв.м., придаваеми към УПИ VІ-284, кв.73, по КРП с.Гара Елин Пелин; 
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VІ.Описание на имотите за провеждане на процедури за отдаване под наем  

  -   масивна сграда със ЗП 12 кв.м. в УПИ І-За основно училище, кв.38 по КРП на 
с.Доганово 
  -    8 /осем/ броя помещения, а именно: - Помещение №1, с площ 30 кв.м., състоящо се 
от преддверие 14, 6 кв.м. и вътрешна стая 15,4 кв.м.; Помещение №2 с площ 19,5 кв.м.; 
Помещение №3, с площ 39 кв.м.; Помещение №4, с площ 21,7 кв.м.; Помещение №5, с площ 
24,4 кв.м.; Помещение №6, с площ 5,9 кв.м.; Помещение №7, с площ 16 кв.м.; Санитарен 
възел, с площ 8 кв.м., находящи се на третия етаж, северно крило в сградата на Община Елин 
Пелин – публична общинска собственост, с административен адрес пл.”Независимост”№1, 
гр.Елин Пелин, изградена в имот пл.№509, кв.42 по плана на гр.Елин Пелин; 
 - обект №1, в УПИ І-За парк, в кв.15 по ЗРП на с.Гара Елин Пелин; 
 - обект №2, в УПИ І-За парк, в кв.15 по ЗРП на с.Гара Елин Пелин; 
 - обект №3, в УПИ І-За парк, в кв.15 по ЗРП на с.Гара Елин Пелин; 
 - обект №4, в УПИ І-За парк, в кв.15 по ЗРП на с.Гара Елин Пелин; 

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

                                                                         Кмет на Община Елин Пелин: 
                                                                                                                         /Галя Георгиева/ 
 

 
 
 
 
 


