
 
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

гр.Елин Пелин , пл. "Независимост" №1, 

тел: 0725/68620, факс 0725/60200 

ob_elin_pelin@abv.bg 

www.elinpelin.org 

   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 №676/27.08.2014 год. на Кмета 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 да 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 

 
  2.Земеделски имоти 

- имот №040023, землище с.Лесново, 
- имот №048029, землище с.Огняново, 
- имот №046035, землище с.Огняново, 
- имот №046062, землище с.Огняново, 
- имот №046007, землище с.Равно поле, 
- имот №055023, землище с.Равно поле, 
- имот №060012, землище с.Равно поле, 
- имот №061031, землище с.Равно поле, 
- имот №072001, землище с.Равно поле, 
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- имот №073010, землище с.Равно поле, 
- имот №073015, землище с.Равно поле, 
- имот №075024, землище с.Равно поле, 
- имот №080018, землище с.Равно поле, 
- имот №083001, землище с.Равно поле, 
- имот №089029, землище с.Равно поле, 
- имот №089036, землище с.Равно поле, 
- имот №090039, землище с.Равно поле, 
- имот №096013, землище с.Равно поле, 
- имот №096027, землище с.Равно поле, 
- имот №107037, землище с.Равно поле, 
- имот №113027, землище с.Равно поле, 
- имот №121042, землище с.Равно поле, 
- имот №130032, землище с.Равно поле, 
- имот №139030, землище с.Равно поле, 
- имот №147024, землище с.Равно поле, 
- имот №154031, землище с.Равно поле, 
- имот №155014, землище с.Равно поле, 
- имот №176008, землище с.Равно поле, 
- имот №177022, землище с.Равно поле, 
- имот №177049, землище с.Равно поле, 
- имот №180029, землище с.Равно поле, 
- имот №182027, землище с.Равно поле, 
- имот №187013, землище с.Равно поле, 
- имот №190006, землище с.Равно поле, 
- имот №010001, землище с.Доганово, 
- имот №004028, землище с.Доганово, 
- имот №067014, землище с.Доганово, 
- имот №087021, землище с.Доганово, 
- имот №089012, землище с.Доганово, 
- имот №091017, землище с.Доганово, 
- имот №098019, землище с.Доганово, 
- имот №101019, землище с.Доганово, 
- имот №101020, землище с.Доганово, 
- имот №018001, землище с.Григорево, 
- имот №018004, землище с.Григорево, 
- имот №055025, землище с.Голема Раковица, 
- имот №003024, землище с.Мусачево, 
- имот №014018, землище с.Мусачево, 
- имот №046008, землище с.Мусачево, 
- имот №007021, землище с.Нови хан, 
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- имот №007029, землище с.Нови хан, 
- имот №031006, землище с.Нови хан, 
- имот №051024, землище с.Нови хан, 
- имот №051017, землище с.Нови хан, 
- имот №051004, землище с.Нови хан, 

 
VІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  
1.Помещения и петна /за административна и търговска дейност/ 

  1.1. Служебни помещения находящи се в сградата на Автогара гр.Елин Пелин, в УПИ 
ХVІ-За КОО, кв.23 по плана на гр.Елин Пелин, както следва: 
 - помещение Г1 – с площ 8,40 кв.м., 
 - помещение Г2 – с площ 20,25 кв.м,. 
 - помещение Г3 – с площ 14,45 кв.м., 
 - помещение Г4 – с площ 18,75 кв.м., 
 - помещение Г5 – с площ 20,30 кв.м., 
 - помещение Г6 – с площ 13,30 кв.м., 
 - помещение Г7 – с площ 20,00 кв.м., 
 - помещение Г8 – с площ 3,55 кв.м., 
 -помещение Д2 – с площ 14,20 кв.м., 
 1.2. Помещение, съставляващо: - част от кухненски бокс, с площ 41,60 кв.м., находящ 
се в сградата на НУ”Христо Ботев”, гр.Елин Пелин; 

1.3. Помещение с площ 45 кв.м. находящо се в подземен етаж на Народно Читалище 
„Иван Вазов 1919“ с.Столник;  

1.4.Помещение съставляващо – училищна лавка 8 /осем/кв.м. находящо се на I-ви етаж 
в ОУ „Стефан Стефанов“ с.Гара Елин Пелин, 

 
2. Земеделска земя 
2.1.Имот №009001 по КВС на землище с.Габра; 
2.2.Имот №009002 по КВС на землище с.Габра; 
2.3.Имот №009003 по КВС на землище с.Габра; 

 
 

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

                                                                    и.д.Кмет на Община Елин Пелин: 
                                                                                                              /Йордан Йорданов/ 
      /Съгласно Заповед №676/27.08.2014 год. на Кмета на Община Елин Пелин/ 

 


