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Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, 

за  2015  г. 

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  е 
разработена  на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, 
чл.1, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, в изпълнение на стратегията и общинския план за развитие на община  Елин Пелин 
за  2015 година. 

Програмата  има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при 
неговото изпълнение и  може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните 
условия и нормативната уредба. 

Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост 
трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са 
регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в 
общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”. 

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – 
собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно с 
разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество утвърдена от  Общински съвет Елин Пелин.  
 Основният ангажимент на Община Елин Пелин е да стопанисва и се грижи за имотите 
публична  общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото 
население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в 
поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските  фондове и други 
оперативни програми. Но за да може Община Елин Пелин  да участва в такъв вид програми, 
както и за изпълнение на капиталовата програма е важно  тя да е финансово стабилна и 
обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на  частната общинска собственост, 
което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право 
на строеж, такси свързани с управлението на общинската собственост и др. 
 

      Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост 
 

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

     
  1.Урегулирани поземлени имоти  
 
-  УПИ І-за търговия, квартал 29, по плана на с.Гара Елин Пелин, 
- УПИ I-за обществено обслужване, кв.25 по плана на с.Елешница, заедно с построената 

двуетажна масивна сграда със ЗП 330 кв.м.. 
-  УПИ III-за обществено обслужване, кв.25 по плана на с.Елешница, 
- УПИ ІІІ-За КОО, квартал 11, заедно с построената сграда със ЗП 56 кв.м. по плана на 

с.Елешница, 
 - УПИ XXXI-общ., кв.42 по плана на гр.Елин Пелин, 
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            - УПИ XXXII-общ.,  квартал 42, по плана на гр.Елин Пелин, 
 - УПИ VII- общ.,     квартал 44, по плана на гр.Елин Пелин, 
 - УПИ VIII-общ.,     квартал 44, по плана на гр.Елин Пелин, 
 - УПИ XXIX-372,     квартал 42, по плана на гр.Елин Пелин, 
 - УПИ V-за КОО,    квартал 89, по плана на гр.Елин Пелин, 
 - УПИ I-503,           квартал 128, по плана на гр.Елин Пелин, 

-  УПИ ІХ-общ.,      квартал 24, по плана на с.Чурек. 
-  УПИ Х-общ.,       квартал 24, по плана на с.Чурек. 
-  УПИ ІV-233,        квартал 15, по плана на с.Чурек 
-  УПИ V-234,          квартал 15, по плана на с.Чурек, 
-  УПИ XIII-292,        квартал 31, по плана на с.Чурек, 
-  УПИ I-за магазин, квартал 36, по плана на с.Чурек, 
-  УПИ ХІV-общ.,      квартал 10, по плана на с.Петково, 
-  УПИ VІІ-общ.,       квартал 10, по плана на с.Петково, 
-  УПИ V-38,             квартал 10, по плана на с.Петково, 

  -  УПИ V-51,             квартал 13, по плана на с.Петково, 
  -  УПИ VІ-30,             квартал 9, по плана на с.Петково, 
 -  УПИ ХІІ-общ.,       квартал 10, по плана на с.Петково, 
  -  УПИ ХІІІ-общ.,      квартал 10, по плана на с.Петково, 
  -  УПИ ХV-общ,        квартал 10, по плана на с.Петково, 
  -  УПИ ІІІ-130,           квартал 39, по плана на с.Петково, 
  -  УПИ VІІ-29,            квартал 9, по плана на с.Петково, 
  -  УПИ V-130,            квартал 39, по плана на с.Петково, 
 -  УПИ VIII-130,         квартал 39, по плана на с.Петково, 
 -  УПИ II-34,              квартал 9, по плана на с.Петково, 
 -  УПИ X-общ.,          квартал 10, по плана на с.Петково, 
  -  УПИ X-общ.,          квартал 33, по плана на с.Равно поле, 
 -  УПИ VIII-общ.,       квартал 33, по плана на с.Равно поле, 
 -  УПИ VII- общ.,       квартал 33, по плана на с.Равно поле, 
 -  УПИ III-общ.,         квартал 61, по плана на с.Равно поле, 
 -  УПИ IV-общ.,        квартал 61, по плана на с.Равно поле, 
 -  УПИ VI-98-складова база,  квартал 127с, спирка „Верила” с.Равно поле, 
 -  УПИ І-451 За складова и търговска дейност,  кв.88, по плана на с.Нови хан, 
  -  УПИ ІІ-451 За складова и търговска дейност,  кв.88, по плана на с.Нови хан, 
  -  УПИ ІІІ-451 За складова и търговска дейност,  кв.88, по плана на с.Нови хан, 
 - УПИ IV-355,   квартал 46, по плана на с.Нови хан, 
 - УПИ V-10,      квартал 2, по плана на с.Нови хан, 
 - УПИ VI-10,     квартал 2, по плана на с.Нови хан, 
 - УПИ XIV-570, квартал 74, по плана на с.Нови хан, 
 - УПИ XVI-349, квартал 46, по плана на с.Нови хан, 
 - УПИ X-общ.,  квартал 25а, по плана на с.Лесново, 
 - УПИ XI-общ., квартал 25а, по плана на с.Лесново, 
 - УПИ I-общ.,    квартал 29а, по плана на с.Лесново, 
 - УПИ IX-общ.,  квартал 29а, по плана на с.Лесново, 
 - УПИ X-общ.,   квартал 29а, по плана на с.Лесново, 
 - УПИ XI-общ.,  квартал 29а, по плана на с.Лесново, 
 - УПИ XII-общ., квартал 29а, по плана на с.Лесново, 
 - УПИ I-общ.,    квартал 29а, по плана на с.Лесново, 
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 - УПИ II-общ.,   квартал 29а, по плана на с.Лесново, 
 - УПИ III-общ. ,  квартал 29а, по плана на с.Лесново, 
 - УПИ IV-общ.,   квартал 29а, по плана на с.Лесново, 
 - УПИ V-общ.,    квартал 29а, по плана на с.Лесново, 
 - УПИ VI-общ. ,  квартал 29а, по плана на с.Лесново, 
 - УПИ VII-общ.,  квартал 29а, по плана на с.Лесново, 
 - УПИ II-170,       квартал 20, по плана на с.Голема Раковица, 
 - УПИ III-общ.,   квартал 62, по плана на с.Доганово, 
 - УПИ XXII-357,358, квартал 8, по плана на с.Доганово, 
             - УПИ I-за КОО    квартал 63, по плана на с.Доганово, 
 - УПИ IV-за КОО  и търговия, квартал 38 по плана на с.Доганово, 
 - УПИ IV-1 за ПСД,  квартал 1, по плана на с.Мусачево,  
 
 2.Земеделски имоти 
 - имот №098019, землище с.Доганово, 

- имот №000309, землище с.Доганово, 
- имот №093001, землище с.Доганово, 
- имот №095003, землище с.Доганово, 
- имот №101020, землище с.Доганово, 
- имот №122038, землище с.Доганово, 
- имот №101019, землище с.Доганово, 
- имот №091017, землище с.Доганово, 
- имот №089012, землище с.Доганово, 
- имот №087021, землище с.Доганово, 
- имот №067014, землище с.Доганово, 
- имот №049001, землище с.Доганово, 
- имот №041023, землище с.Доганово, 
- имот №004028, землище с.Доганово, 
- имот №020009, землище с.Григорево, 
- имот №033056, землище с.Григорево, 
- имот №010017, землище с.Григорево, 
- имот №035003, землище с.Григорево, 
- имот №033021, землище с.Григорево, 
- имот №034024, землище с.Григорево, 
- имот №034035, землище с.Григорево, 
- имот №014037, землище с.Григорево, 
- имот №014038, землище с.Григорево, 
- имот №014039, землище с.Григорево, 
- имот №018003, землище с.Григорево, 
- имот №018004, землище с.Григорево, 
- имот №030022, землище с.Григорево, 
- имот №000592, землище с.Габра, 
- имот №000483, землище с.Габра,  

  - имот №000652, землище с.Габра, 
 - имот №027001, землище с.Габра, 
 - имот №025002, землище с.Габра, 
 - имот №025003, землище с.Габра, 
 - имот №000367, землище с.Равно поле, 
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 - имот №049041, землище с.Габра, 
 - имот №025063, землище с.Нови хан,  

- имот №115001, землище с.Нови хан,  
- имот №116006, землище с.Нови хан,  
- имот №377005, землище с.Нови хан, 
- имот №423006, землище с.Нови хан, 
- имот №070008, землище с.Нови хан, 
- имот №034017, землище с.Нови хан, 
- имот №015012, землище с.Нови хан, 
- имот №010034, землище с.Нови хан, 
- имот №014009, землище с.Нови хан, 
- имот №010033, землище с.Нови хан, 
- имот №007021, землище с.Нови хан, 
- имот №006014, землище с.Нови хан, 
- имот №006070, землище с.Нови хан, 
- имот №006072, землище с.Нови хан, 
- имот №336034, землище с.Нови хан, 
- имот №336033, землище с.Нови хан, 
- имот №336008, землище с.Нови хан, 
- имот №336006, землище с.Нови хан, 
- имот №302001, землище с.Нови хан, 
- имот №301014, землище с.Нови хан, 
- имот №279031, землище с.Нови хан, 
- имот №273021, землище с.Нови хан, 
- имот №240005, землище с.Нови хан, 
- имот №058064, землище с.Нови хан, 
- имот №055005, землище с.Нови хан, 
- имот №048017, землище с.Нови хан, 
- имот №034043, землище с.Нови хан, 
- имот №031006, землище с.Нови хан, 
- имот №030089, землище с.Нови хан, 
- имот №030088, землище с.Нови хан, 
- имот №030028, землище с.Нови хан, 
- имот №030013, землище с.Нови хан, 
- имот №030010, землище с.Нови хан, 
- имот №275048, землище с.Нови хан, 
- имот №000450, землище с.Нови хан, 
- имот №000449, землище с.Нови хан, 
- имот №000454, землище с.Нови хан, 
- имот №000449, землище с.Нови хан, 
- имот №000444, землище с.Нови хан, 
- имот №000445, землище с.Нови хан, 
- имот №004001, землище с.Лесново,  

  - имот №008016, землище с.Лесново, 
- имот №077014, землище с.Лесново, 
- имот №080007, землище с.Лесново, 
- имот №091013, землище с.Лесново, 
- имот №095007, землище с.Лесново, 
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- имот №074023, землище с.Лесново, 
- имот №076001, землище с.Лесново, 
- имот №076003, землище с.Лесново, 
- имот №093011, землище с.Лесново, 
- имот №082022, землище с.Лесново, 
- имот №083025, землище с.Лесново, 
- имот №089014, землище с.Лесново, 
- имот №108015, землище с.Лесново, 
- имот №109020, землище с.Лесново,   
- имот №025053, землище с.Елешница, 

 - имот №067133, землище с.Елешница, 
 - имот №025010, землище с.Елешница, 
 - имот №028007, землище с.Елешница, 
 - имот №028013, землище с.Елешница, 
 - имот №037003, землище с.Елешница, 
 - имот №037012, землище с.Елешница, 
 - имот №037018, землище с.Елешница, 
 - имот №037031, землище с.Елешница, 
 - имот №038001, землище с.Елешница, 
 - имот №038005, землище с.Елешница, 
 - имот №000511, землище с.Елешница, 
 - имот №041005, землище с.Елешница, 
 - имот №055025, землище с.Елешница, 
 - имот №055032, землище с.Елешница, 
 - имот №055058, землище с.Елешница,  
 - имот №019005, землище с.Елешница, 
 - имот №019007, землище с.Елешница, 
 - имот №066105, землище с.Елешница, 
 - имот №066106, землище с.Елешница, 
 - имот №066107, землище с.Елешница, 
 - имот №000511, землище с.Елешница, 
 - имот №044004, землище с.Елешница, 
 - имот №312002, землище с.Голема Раковица, 
 - имот №491001, землище с.Голема Раковица, 
 - имот №493008, землище с.Голема Раковица, 
 - имот №585007, землище с.Голема Раковица,  
 - имот №084001, землище с.Потоп,  
  - имот №083002, землище с.Потоп,  
  - имот №000216, землище с.Долни Лозен, 
 - имот №000219, землище с.Долни Лозен, 
 - имот №000184, землище с.Караполци, 
 - имот №000172, землище с.Караполци, 
 - имот №040137, землище с.Караполци, 
 - имот №041101, землище с.Караполци, 
 - имот №047101, землище с.Караполци, 
 - имот №045101, землище с.Караполци, 
 - имот №000174, землище с.Караполци, 
 - имот №000335, землище с.Столник, 
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 - имот №000338, землище с.Столник, 
 - имот №000338, землище с.Столник, 
 - имот №000335, землище с.Столник, 
 - имот №017006, землище с.Столник, 
 - имот №017010, землище с.Столник, 
 - имот №027008, землище с.Столник, 
 - имот №027014, землище с.Столник, 
 - имот №067019, землище с.Столник, 
 - имот №103001, землище с.Столник, 
 - имот №106024, землище с.Столник, 
 - имот №106025, землище с.Столник, 
 - имот №150001, землище с.Столник, 
 - имот №154002, землище с.Столник, 
 - имот №154004, землище с.Столник, 
 - имот №030003, землище с.Богданлия, 
 - имот №084004, землище с.Богданлия, 
 - имот №081014, землище с.Богданлия, 
 - имот №080016, землище с.Богданлия, 
 - имот №080018, землище с.Богданлия, 
 - имот №052002, землище с.Богданлия, 
 - имот №000214, землище с.Богданлия, 
     

ІII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 

- 13 кв.м. от Клуб, целия с площ 85 кв.м. находящ се на първи етаж  на сграда, изградена 
в УПИ VII-за битов комбинат, кв.25а по плана на гр.Елин Пелин, 

- 6 кв.м. придаваеми към УПИ VI-371, кв.79 по плана на гр.Елин Пелин, 

           IV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ЗАМЯНА  

   
V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 

НАЕМ 

 1.Помещения и петна  
 - Търговски обекти /магазини и сладкарница/ в УПИ IX-   кв.22 по плана на с.Равно поле, 
 - помещение №5, находящо се на II-ри етаж на комбинирана сграда в УПИ IX –   кв.7 по 
плана на с.Петково,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 - помещение №5, находящо се на I-ви етаж на комбинирана сграда в УПИ IX –   кв.7 по 
плана на с.Петково, 

- помещение №7, находящо се на I-ви етаж на комбинирана сграда в УПИ IX –   кв.7 по 
плана на с.Петково, 

- помещение находящо се на II-ри етаж на административна сграда в УПИ VI-
многофункционална сграда, кв.54 по плана на с.Лесново, 

- помещения находящи се на I-ви етаж на административна сграда в УПИ VI-
многофункционална сграда, кв.54 по плана на с.Лесново, 

- помещение №1 и №2  находящо се на IV-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част 
в УПИ VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

 - помещение №8, находящо се на IV-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в 
УПИ VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 
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 - помещение №4, находящо се на V-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в УПИ 
VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

 - помещение №5, находящо се на V-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в УПИ 
VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

 - помещение №7, находящо се на V-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в УПИ 
VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

 - помещение №8, находящо се на V-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в УПИ 
VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

 - помещение №9, находящо се на V-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в УПИ 
VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

 - помещение №15, находящо се на V-ти етаж в масивна сграда ПУЦ с хотелска част в 
УПИ VII-за КОО, кв.26 по плана на гр.Елин Пелин, 

- помещения /лекарски кабинет и манипулационна/ находящи се на първи етаж на 
здравна служба в УПИ III-за здравна служба, кв.30 по плана на с.Доганово.  

- помещение /стоматологичен кабинет/ находящо се на първи етаж на здравна служба в 
УПИ III-за здравна служба, кв.30 по плана на с.Доганово.  

- петно №2 за търговска дейност, находящо се в УПИ XII-за парк, кв .52 по плана на 
с.Нови хан, 

- петно №3 за търговска дейност, находящо се в УПИ XII-за парк, кв .52 по плана на 
с.Нови хан, 

- петно №1 за търговска дейност, находящо се в УПИ I-за парк, кв.15 по плана на с.Гара 
Елин Пелин, 

- петно №2 за търговска дейност,  находящо се в УПИ I-за парк, кв.15 по плана на с.Гара 
Елин Пелин, 

- петно №3 за търговска дейност, находящо се в УПИ I-за парк, кв.15 по плана на с.Гара 
Елин Пелин, 

- помещение /кабинет/, находящо се на I-ви етаж в сграда за здравно-медицинско 
обслужване в УПИ I-202 - за здравеопазване и здравно-обслужващи дейности в кв.27а по плана 
на с.Нови хан. 

- помещение /кабинет/, находящо се на I-ви етаж в сграда за здравно-медицинско 
обслужване в УПИ I-202- за здравеопазване и здравно-обслужващи дейности в кв.27а по плана 
на с.Нови хан. 

- помещение /манипулационна/, находящо се на I-ви етаж в сграда за здравно-
медицинско обслужване в УПИ I-202 - за здравеопазване и здравно-обслужващи дейности в 
кв.27а по плана на с.Нови хан. 

- помещение /стоматологичен кабинет/, находящо се в сграда здравна служба с.Мусачево 
в УПИ I-ви за здравен пункт, кв.16 по плана на с.Мусачево, 

- помещения /лекарски кабинет, манипулационна и кабинет детска консултация/, 
находящи се в сграда здравна служба с.Мусачево в УПИ I-ви за здравен пункт, кв.16 по плана на 
с.Мусачево,  

- помещение, находящо се на I-ви етаж в сграда на НЧ „Г.С.Раковски” в УПИ  VII-за 
училище, кв.21 по плана на с.Григорево, 

- помещения /лекарски кабинет, манипулационна/, находящи се в сграда здравна служба 
с.Лесново в УПИ I-за здравен дом, кв.51 по плана на с.Лесново, 

- помещение /стоматологичен кабинет/ находящо се в сграда здравна служба с.Лесново в 
УПИ I-за здравен дом, кв.51 по плана на с.Лесново, 
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- помещение находящо се на I-ви етаж в многофункционална сграда в УПИ IX-за 
многофункционална сграда, битов комбинат, поща, читалище, кметство, съвет и градина, кв.22 
по плана на с.Равно поле, 

  
2.Земеделска земя  

 - №000513, землище с.Лесново, 
- №046008, землище с.Мусачево, 
- №000156, землище с.Равно поле, 
- №109007, землище с.Равно поле, 
- №113027, землище с.Равно поле, 
 - №139030, землище с.Равно поле, 
- №147024, землище с.Равно поле, 
 - №154031, землище с.Равно поле, 
- №155014, землище с.Равно поле, 
- №176008, землище с.Равно поле, 
- №177022, землище с.Равно поле, 
- №180029, землище с.Равно поле, 
- №182027, землище с.Равно поле, 
- №187013, землище с.Равно поле, 
- №190006, землище с.Равно поле, 
- №046007, землище с.Равно поле, 
- №061031, землище с.Равно поле, 
- №072001, землище с.Равно поле, 
- №073010, землище с.Равно поле, 
- №073012, землище с.Равно поле, 
- №073015, землище с.Равно поле, 
- №073015, землище с.Равно поле, 
- №075024, землище с.Равно поле, 
- №084001, землище с.Равно поле, 
- №089029, землище с.Равно поле, 
- №089036, землище с.Равно поле, 
- №090039, землище с.Равно поле, 
- №096013, землище с.Равно поле, 
- №096027, землище с.Равно поле, 
- №055023, землище с.Равно поле, 
- №060012, землище с.Равно поле, 
- №080018, землище с.Равно поле, 
- №107037, землище с.Равно поле, 
- №121042, землище с.Равно поле, 
- №130032, землище с.Равно поле, 
- №177049, землище с.Равно поле, 
- №032077, землище с.Равно поле, 
- №044050, землище с.Равно поле, 
- №064026, землище с.Равно поле, 
- №081042, землище с.Равно поле, 
- №165027, землище с.Равно поле, 
- №166002, землище с.Равно поле, 
- №173013, землище с.Равно поле, 
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- №174076, землище с.Равно поле, 
- №191025, землище с.Равно поле, 
- №192031, землище с.Равно поле, 
- №005008, землище с.Равно поле, 
- №025043, землище с.Равно поле, 
- №026027, землище с.Равно поле, 
- №192030, землище с.Равно поле, 
- №000254, землище с.Голема Раковица, 

 - №000390, землище с.Голема Раковица, 
  - №000391, землище с.Голема Раковица, 
  - №000392, землище с.Голема Раковица, 
 - №000393, землище с.Голема Раковица, 
 - №000476, землище с.Голема Раковица, 
 -№003004, землище с.Голема Раковица, 
 -№003007, землище с.Голема Раковица, 
 -№003012, землище с.Голема Раковица, 
 -№003013, землище с.Голема Раковица, 
 -№003018, землище с.Голема Раковица, 
 -№003020, землище с.Голема Раковица, 
 -№003021, землище с.Голема Раковица, 
 -№003024, землище с.Голема Раковица, 
 -№054003, землище с.Голема Раковица, 
 -№055014, землище с.Голема Раковица, 
 -№055023, землище с.Голема Раковица, 
 -№055040, землище с.Голема Раковица, 
  -№075012, землище с.Голема Раковица, 
  -№075013, землище с.Голема Раковица, 
 -№075021, землище с.Голема Раковица, 
 -№075024, землище с.Голема Раковица, 
 -№075025, землище с.Голема Раковица, 
 -№075027, землище с.Голема Раковица, 
 -№075041, землище с.Голема Раковица, 
 -№075042, землище с.Голема Раковица, 
 -№075048, землище с.Голема Раковица, 
 -№075050, землище с.Голема Раковица, 
 -№075056, землище с.Голема Раковица, 
 -№075058, землище с.Голема Раковица, 
 -№075059, землище с.Голема Раковица, 
 -№079011, землище с.Голема Раковица, 
 -№091008, землище с.Голема Раковица, 
 -№091013, землище с.Голема Раковица, 
 -№093002, землище с.Голема Раковица, 
 -№120001, землище с.Голема Раковица, 
 -№120002, землище с.Голема Раковица, 
 -№120004, землище с.Голема Раковица, 
 -№120005, землище с.Голема Раковица, 
 -№120016, землище с.Голема Раковица, 
 -№120017, землище с.Голема Раковица, 
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 -№120018, землище с.Голема Раковица, 
 -№120019, землище с.Голема Раковица, 
 -№120020, землище с.Голема Раковица, 
 -№120021, землище с.Голема Раковица, 
 -№120022, землище с.Голема Раковица, 
 -№120024, землище с.Голема Раковица, 
 -№120025, землище с.Голема Раковица, 
 -№121004, землище с.Голема Раковица, 
  -№121005, землище с.Голема Раковица, 
 -№121006, землище с.Голема Раковица, 
 -№121007, землище с.Голема Раковица, 
  -№123001, землище с.Голема Раковица, 
  -№123008, землище с.Голема Раковица, 
  -№123010, землище с.Голема Раковица, 
  -№123011, землище с.Голема Раковица, 
 -№131001, землище с.Голема Раковица, 

-№131003, землище с.Голема Раковица, 
 -№131004, землище с.Голема Раковица, 
 -№131005, землище с.Голема Раковица, 
 -№131006, землище с.Голема Раковица, 
 -№131007, землище с.Голема Раковица, 
 -№131008, землище с.Голема Раковица, 
 -№131009, землище с.Голема Раковица, 
 -№134002, землище с.Голема Раковица, 
 -№134003, землище с.Голема Раковица, 
 -№134004, землище с.Голема Раковица, 
 -№147002, землище с.Голема Раковица, 
 -№147011, землище с.Голема Раковица, 
 -№148004, землище с.Голема Раковица, 
 -№148005, землище с.Голема Раковица, 
 -№149002, землище с.Голема Раковица, 
 -№149004, землище с.Голема Раковица, 
 -№149005, землище с.Голема Раковица, 
 -№151002, землище с.Голема Раковица, 
 -№151009, землище с.Голема Раковица, 
 -№151010, землище с.Голема Раковица, 
 -№151011, землище с.Голема Раковица, 
 -№151012, землище с.Голема Раковица, 
 -№151013, землище с.Голема Раковица, 
 -№151015, землище с.Голема Раковица, 
 -№151016, землище с.Голема Раковица, 
 -№151017, землище с.Голема Раковица, 
 -№154008, землище с.Голема Раковица, 
 -№154009, землище с.Голема Раковица, 
 -№154011, землище с.Голема Раковица, 
 -№170005, землище с.Голема Раковица, 
 -№172007, землище с.Голема Раковица, 
 -№172008, землище с.Голема Раковица, 
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  -№172019, землище с.Голема Раковица, 
 -№172048, землище с.Голема Раковица, 
  -№172049, землище с.Голема Раковица, 
 -№174001, землище с.Голема Раковица, 
 -№188010, землище с.Голема Раковица, 
 -№188011, землище с.Голема Раковица, 
 -№188012, землище с.Голема Раковица, 
 -№188014, землище с.Голема Раковица   
 -№200002, землище с.Голема Раковица 
 -№200003, землище с.Голема Раковица 
 -№200004, землище с.Голема Раковица 
 -№206001, землище с.Голема Раковица 
 -№207001, землище с.Голема Раковица 
 -№208001, землище с.Голема Раковица 
 -№208007, землище с.Голема Раковица 
 -№222012, землище с.Голема Раковица 
 -№222016, землище с.Голема Раковица 
  -№222024, землище с.Голема Раковица 
 -№222026, землище с.Голема Раковица 
 -№222029, землище с.Голема Раковица 
  -№222033, землище с.Голема Раковица 
 -№222035, землище с.Голема Раковица 
 -№222043, землище с.Голема Раковица 
 -№222045, землище с.Голема Раковица 
 -№230001, землище с.Голема Раковица 
  -№238002, землище с.Голема Раковица 
 -№238003, землище с.Голема Раковица 
 -№238004, землище с.Голема Раковица 
 -№238005, землище с.Голема Раковица 
 -№251003, землище с.Голема Раковица 
 -№251004, землище с.Голема Раковица 
 -№267006, землище с.Голема Раковица 
 -№387001, землище с.Голема Раковица 
 -№408001, землище с.Голема Раковица 
 -№408002, землище с.Голема Раковица 
 -№408003, землище с.Голема Раковица 
 -№408004, землище с.Голема Раковица 
 -№408005, землище с.Голема Раковица 
 -№408007, землище с.Голема Раковица 
 -№408008, землище с.Голема Раковица 
  -№408010, землище с.Голема Раковица 
 -№408016, землище с.Голема Раковица 
 -№408019, землище с.Голема Раковица 
 -№409009, землище с.Голема Раковица 
 -№409010, землище с.Голема Раковица 
 -№429004, землище с.Голема Раковица 
 -№429007, землище с.Голема Раковица 
 -№429009, землище с.Голема Раковица 
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 -№429011, землище с.Голема Раковица 
 -№429012, землище с.Голема Раковица 
 -№429013, землище с.Голема Раковица 
 -№429014, землище с.Голема Раковица 
 -№430001, землище с.Голема Раковица 
 -№430004, землище с.Голема Раковица 
 -№430010, землище с.Голема Раковица 
 -№448008, землище с.Голема Раковица 
 -№538002, землище с.Голема Раковица 
 -№538003, землище с.Голема Раковица 
 -№567001, землище с.Голема Раковица 
 -№567003, землище с.Голема Раковица 
 -№567015, землище с.Голема Раковица 
 -№567016, землище с.Голема Раковица 
 -№567017, землище с.Голема Раковица 
 -№567018, землище с.Голема Раковица 
 -№568001, землище с.Голема Раковица 
 -№569001, землище с.Голема Раковица 
 -№570001, землище с.Голема Раковица 
 -№570016, землище с.Голема Раковица 
 -№570022, землище с.Голема Раковица 
 -№570023, землище с.Голема Раковица 
 -№570024, землище с.Голема Раковица 
 -№570047, землище с.Голема Раковица 
 -№570054, землище с.Голема Раковица 
 -№571001, землище с.Голема Раковица 
 -№571004, землище с.Голема Раковица 
 -№571024, землище с.Голема Раковица 
 -№572003, землище с.Голема Раковица 
 -№572013, землище с.Голема Раковица 
 -№572017, землище с.Голема Раковица 
 -№572026, землище с.Голема Раковица 
 -№572032, землище с.Голема Раковица 
 -№572033, землище с.Голема Раковица 
 -№572034, землище с.Голема Раковица 
 -№575005, землище с.Голема Раковица 
 -№575006, землище с.Голема Раковица 
 -№576008, землище с.Голема Раковица 
 -№590001, землище с.Голема Раковица 
 -№590006, землище с.Голема Раковица 
 -№590020, землище с.Голема Раковица 
 -№602002, землище с.Голема Раковица 
 -№603002, землище с.Голема Раковица 
 -№603007, землище с.Голема Раковица 
 -№603010, землище с.Голема Раковица 
 -№603014, землище с.Голема Раковица 
 -№603016, землище с.Голема Раковица 
 -№603038, землище с.Голема Раковица 
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 -№603043, землище с.Голема Раковица 
 -№603050, землище с.Голема Раковица 
 -№603052, землище с.Голема Раковица 
 -№603053, землище с.Голема Раковица 
 -№603054, землище с.Голема Раковица 
 -№603056, землище с.Голема Раковица 
 -№603057, землище с.Голема Раковица 
 -№605001, землище с.Голема Раковица 
 -№605003, землище с.Голема Раковица 
 -№605007, землище с.Голема Раковица  
 -№610004, землище с.Голема Раковица 
 -№610005, землище с.Голема Раковица 
 -№612006, землище с.Голема Раковица 
 -№612014, землище с.Голема Раковица 
 -№612017, землище с.Голема Раковица 
 -№612019, землище с.Голема Раковица 
 -№612021, землище с.Голема Раковица 
 -№612023, землище с.Голема Раковица 
 -№612026, землище с.Голема Раковица 
 -№612028, землище с.Голема Раковица 
 -№612031, землище с.Голема Раковица 
 -№612036, землище с.Голема Раковица 
 -№612038, землище с.Голема Раковица 
 -№612040, землище с.Голема Раковица 
 -№612041, землище с.Голема Раковица 
 -№612044, землище с.Голема Раковица 
 -№613006, землище с.Голема Раковица 
 -№613010, землище с.Голема Раковица 
 -№613011, землище с.Голема Раковица 
 -№649001, землище с.Голема Раковица 
 -№650002, землище с.Голема Раковица 
 -№055025, землище с.Голема Раковица 
 -№079006, землище с.Голема Раковица 
 -№079008, землище с.Голема Раковица 
 -№120027, землище с.Голема Раковица 
 -№123009, землище с.Голема Раковица 
 -№131002, землище с.Голема Раковица 
 -№134001, землище с.Голема Раковица 
 -№149006, землище с.Голема Раковица 
 -№172006, землище с.Голема Раковица 
 -№200001, землище с.Голема Раковица 
 -№222006, землище с.Голема Раковица 
 -№222018, землище с.Голема Раковица 
 -№571017, землище с.Голема Раковица 
 -№571033, землище с.Голема Раковица 
 -№572035, землище с.Голема Раковица 
 -№575001, землище с.Голема Раковица 
 -№582013, землище с.Голема Раковица 
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 -№612022, землище с.Голема Раковица 
 -№613012, землище с.Голема Раковица 
 -№585016, землище с.Голема Раковица 
 -№013001, землище с.Голема Раковица 
 -№024009, землище с.Голема Раковица 
 -№041024, землище с.Голема Раковица 
 -№051019, землище с.Голема Раковица 
 -№051051, землище с.Голема Раковица 
  -№070046, землище с.Голема Раковица 
 -№070052, землище с.Голема Раковица 
 -№070055, землище с.Голема Раковица 
 -№070057, землище с.Голема Раковица 
 -№119004, землище с.Голема Раковица 
 -№199002, землище с.Голема Раковица 
 -№233003, землище с.Голема Раковица 
 -№233029, землище с.Голема Раковица 
 -№233034, землище с.Голема Раковица 
 -№233035, землище с.Голема Раковица 
 -№321001, землище с.Голема Раковица 
 -№330007, землище с.Голема Раковица 
 -№330023, землище с.Голема Раковица 
 -№330042, землище с.Голема Раковица 
 -№341004, землище с.Голема Раковица 
 -№341008, землище с.Голема Раковица 
 -№342035, землище с.Голема Раковица 
 -№342039, землище с.Голема Раковица 
 -№347015, землище с.Голема Раковица 
 -№385001, землище с.Голема Раковица 
 -№385027, землище с.Голема Раковица 
 -№385035, землище с.Голема Раковица 
 -№385054, землище с.Голема Раковица 
 -№418029, землище с.Голема Раковица 
 -№418033, землище с.Голема Раковица 
 -№418034, землище с.Голема Раковица 
 -№418041, землище с.Голема Раковица 
 -№442001, землище с.Голема Раковица 
 -№442005, землище с.Голема Раковица 
 -№442006, землище с.Голема Раковица 
 -№442027, землище с.Голема Раковица 
 -№534002, землище с.Голема Раковица 
 -№534008, землище с.Голема Раковица 
 -№557003, землище с.Голема Раковица 
 -№557008, землище с.Голема Раковица 
 -№557010, землище с.Голема Раковица 
 -№563001, землище с.Голема Раковица 
 -№563017, землище с.Голема Раковица 
 -№563039, землище с.Голема Раковица 
 -№563045, землище с.Голема Раковица 
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 -№587007, землище с.Голема Раковица 
 -№587013, землище с.Голема Раковица 
 -№589006, землище с.Голема Раковица 
 -№589007, землище с.Голема Раковица 
 -№591010, землище с.Голема Раковица 
 -№591012, землище с.Голема Раковица 
 -№593010, землище с.Голема Раковица 
 -№593012, землище с.Голема Раковица 
 -№593019, землище с.Голема Раковица 
 -№593020, землище с.Голема Раковица 
 -№593031, землище с.Голема Раковица 
 -№593048, землище с.Голема Раковица 
 -№593050, землище с.Голема Раковица 
 -№595016, землище с.Голема Раковица 
 -№595017, землище с.Голема Раковица 
 -№595018, землище с.Голема Раковица 
 -№595022, землище с.Голема Раковица 
 -№595026, землище с.Голема Раковица 
 -№595027, землище с.Голема Раковица 
 -№595032, землище с.Голема Раковица 
 -№595033, землище с.Голема Раковица 
 -№595037, землище с.Голема Раковица 
 -№595039, землище с.Голема Раковица 
 -№597003, землище с.Голема Раковица 
 -№597018, землище с.Голема Раковица 
 -№597019, землище с.Голема Раковица 
 -№597026, землище с.Голема Раковица 
 -№597030, землище с.Голема Раковица 
 -№597036, землище с.Голема Раковица 
 -№598001, землище с.Голема Раковица 
 -№598001, землище с.Голема Раковица 
 -№598002, землище с.Голема Раковица 
 -№598003, землище с.Голема Раковица 
 -№598005, землище с.Голема Раковица 
 -№598010, землище с.Голема Раковица 
 -№598011, землище с.Голема Раковица 
 -№598012, землище с.Голема Раковица 
 -№598015, землище с.Голема Раковица 
 -№614005, землище с.Голема Раковица 
 -№614006, землище с.Голема Раковица 
 -№614007, землище с.Голема Раковица  
 -№614009, землище с.Голема Раковица 
 -№614011, землище с.Голема Раковица 
 -№614012, землище с.Голема Раковица 
 -№614015, землище с.Голема Раковица 
 -№614018, землище с.Голема Раковица 
 -№614024, землище с.Голема Раковица 
 -№614025, землище с.Голема Раковица 
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 -№615019, землище с.Голема Раковица 
 -№615022, землище с.Голема Раковица 
 -№615023, землище с.Голема Раковица 
 -№615035, землище с.Голема Раковица 
 -№615037, землище с.Голема Раковица 
 -№615046, землище с.Голема Раковица 
 -№615051, землище с.Голема Раковица 
 -№623009, землище с.Голема Раковица 
 -№623015, землище с.Голема Раковица 
 -№623017, землище с.Голема Раковица 
 -№627017, землище с.Голема Раковица 
 -№627022, землище с.Голема Раковица 
 -№627024, землище с.Голема Раковица 
 -№632005, землище с.Голема Раковица 
 -№632012, землище с.Голема Раковица 
 -№632042, землище с.Голема Раковица 
 -№632054, землище с.Голема Раковица 
 -№632056, землище с.Голема Раковица 
 -№633021, землище с.Голема Раковица 
 -№634010, землище с.Голема Раковица 
 -№634015, землище с.Голема Раковица 
 -№635010, землище с.Голема Раковица 
 -№635067, землище с.Голема Раковица 
 -№635068, землище с.Голема Раковица 
 -№635069, землище с.Голема Раковица 
 -№638009, землище с.Голема Раковица 
 -№638033, землище с.Голема Раковица 
 -№639007, землище с.Голема Раковица 
 -№639018, землище с.Голема Раковица 
 -№639042, землище с.Голема Раковица 
 -№639051, землище с.Голема Раковица 
 -№639056, землище с.Голема Раковица 
 -№639059, землище с.Голема Раковица 
 -№070044, землище с.Голема Раковица 
 -№117040, землище с.Голема Раковица 
 -№534012, землище с.Голема Раковица 
 -№557002, землище с.Голема Раковица, 
  

VI.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ 
ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ  ВЪРХУ ИМОТИ ЧАСТНА 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

 
- ЗП 190 кв.м. в УПИ XXXIV-за ОЖС и КОО, кв.42 по плана на гр.Елин Пелин  
 
VII.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В 

СОБСТВЕНОСТ, 
  

- №020002, землище с.Габра, 



 
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

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

тел: 0725/68620, факс 0725/60200 

ob_elin_pelin@abv.bg 

www.elinpelin.org 

- №020003, землище с.Габра, 
- №025036, землище с.Петково, 
- №025047, землище с.Петково, 
- №092016, землище гр.Елин Пелин, 
- №092051, землище гр.Елин Пелин, 
- №092052, землище гр.Елин Пелин, 
- №017155, землище гр.Елин Пелин, 
- №017156, землище гр.Елин Пелин, 
- №017157, землище гр.Елин Пелин, 
- №017212, землище гр.Елин Пелин, 
 
VIII.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 
 

№ 
по 
ред 

 
Вид дейност 

Прогнозен 
резултат в 

лева 

 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  

 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

1. Отдаване под наем на имоти 110 000 

2. Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти 30 000 

3. Приходи от концесии 20 000 

 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

1. Продажба на имоти-общинска собственост 3 800 000  

2. Учредени вещни права 40 000 

 Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 3 840 000 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ  4 000 000 

 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  

1. За технически дейности (геодезически заснемания, кадастрални карти, 
изготвяне и процедиране на ПУП и др.) 

30 000 

2. За оценки  30 000 

3. За обявления 10 000 

4.  За придобиване на имоти, чрез отчуждаване 100 000 

   

 ВСИЧКО РАЗХОДИ 170 000 

 
 
Изготвил: 
Н-к отдел „ОСГЕ” 
/С.Вельова/ 
 
       
       Кмет Община Елин Пелин: 
         /Йордан Йорданов/ 


