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З А П О В Е Д 
 

№…………/………………2014 год. 
 

 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 от 
Закона за общинската собственост,чл.205, т.1 от ЗУТ и като взех предвид, че са налице 
общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,    
 

О Т Ч У Ж Д А В А М: 
 

 Реална част от имот пл.№1718, кв.42 по плана на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин, с 
площ на частта за отчуждаване - 2 кв.м. попадащи  в улица с о к. 323в – 323г - 339а, кв.42 – 
публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила ПУП одобрен с решение №499/2005 
год. на Общински съвет гр.Елин Пелин,   

Необходимостта от отчуждаването на имота се обуславя от влязло в сила одобрено 
изменение на ЗРП /ПУП/ на ЦГЧ гр.Елин Пелин, община Елин Пелин, област Софийска одобрен 
със решение №499 по протокол №18 от заседание на Общински съвет Елин Пелин, проведено на 
27.01.2005 год.  
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с нотариален акт №48, том III, дело 449/1971 год.; заповед №502/24.11.1998 год. на Кмета на 
Община Елин Пелин, заповед №Р-28/22.01.1999 год. на областния управител на Софийска 
област.  

Определям сумата на паричното обезщетение в размер на 178,00 лева /сто седемдесет и 
осем лева/, която да се внесе в Асет банк, клон Кремиковци, офис Елин Пелин в едномесечен 
срок от влизане в сила на настоящата заповед по сметка открита от Община Елин Пелин. 

На основание чл.25, ал.4 и ал.3  заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица чрез 
обнародване на обявление в Държавен вестник. Копие от заповедта да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината  и се публикувана интернет страницата на 
Община Елин Пелин.  
    
 Препис от настоящата заповед да се връчи на отдел „Общинска собственост, гори и 
екология”, Дирекция „Финансово стопански дейности” за сведение и изпълнение. 
   
 Настоящата заповед може да бъде обжалвана в четиринадесет дневен срок от 
връчването пред Административен съд София област. 
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