
 
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 - Кмет на Община Елин Пелин 

  
 Уважаеми Господин Председател,  
 Уважаеми Дами и Господа общински съветници, 
 

Мотиви: Във връзка с новопостъпили заявления, инвестиционни намерения и молби до Кмета 
на Община Елин Пелин 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 общинска 
собственост за 2015 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 2015 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 2015 год. в частта: 

 
ІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА 
 1.Урегулирани поземлени имоти 
 - УПИ III-680, кв.55 по плана на с.Габра, 
 2.Земеделски имоти 
 - имот №000412, землище с.Нови хан, 
  3.Сгради 
 - .Ап.№8, вх.А, ет.III, находящ се на ул.“Елин Пелин“ №20, в УПИ IV-общ. кв.164 по ЗРП гр.Елин 
Пелин, 
 - Едноетажна сграда със ЗП 173 кв.м. в УПИ IV-за КОО и търговия в кв.38 по плана на 
с.Доганово, община Елин Пелин. 
 V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
 1.Помещения и петна 
 - помещение с площ от 27 кв.м. находящо се на първи етаж на административна сграда в УПИ 
IX-кметство, ресторант и магазини, кв.13 по плана на с.Крушовица,  
 
 
Изготвил: 
Н-к отдел „ОСГЕ“ 
/С.Вельова/ 

                                                                    Кмет на Община Елин Пелин: 
         /Йордан Йорданов/ 


