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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, 
 

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 и чл.69, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 
Общински съвет  Елин Пелин.   
   

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 2011 
год. в частта: 
 

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

 На основание чл.35, ал.1 от ЗОС  

  1.Застроен УПИ ІХ-За комунална дейност, кв.97 по ЗРП на гр.Елин Пелин, заедно с 
два броя сгради /циклопечат със ЗП 160,85 кв.м. и сграда склад със ЗП 123,60 кв.м./  

  На основание чл.35, ал.3 от ЗОС 

 1.УПИ ХІІІ-185, кв.65, с площ 650 кв.м. по плана на гр.Елин Пелин 

  2.УПИ ІІ-641, кв.58, с площ от 976 кв.м. по плана на с.Габра, Община Елин Пелин; 
 3.1/2 от УПИ ХІІІ-322 кв.21, целия с площ 1220 кв.м. по плана на с.Елешница, 
Община Елин Пелин 

 
  ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 

 1.   35 кв.м. придаваеми, към УПИ І-191, кв.42 по плана на с.Лесново; 
 2. 720 кв.м. придаваеми към УПИ ХV-450, кв.9 по плана на в.з.”Побит камък” 
 3. 302 кв.м. придаваеми към УПИ ХІV-240, кв.4а по плана на с.Гара Елин Пелин 
 4.   20 кв.м. придаваеми към УПИ V-39, кв.3 по плана на с.Караполци 

  5.   83 кв.м.  придаваеми към УПИ ІV-105, кв.18 по плана на с.Елешница; 
  6.  11 кв.м.   придаваеми към УПИ І-529, кв.58 по плана на с.Голема Раковица; 
  7.  60 кв.м.    придаваеми към УПИ VІІІ-306, кв.26 по плана на с.Елешница; 
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  V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ 

ПОД НАЕМ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА С НАЕМАТЕЛИТЕ   
 
 1.Помещение №5, с площ 15,30 кв.м. находящо се в южната част на сграда 
/ритуален дом/ находяща се в УПИ ХІХ-За озеленяване /гробищен парк/, кв.62 по ЗРП на 
гр.Елин Пелин; 
 2.Помещение №1, с площ 8,41 кв.м. находящо се в северната част на сграда 
/ритуален дом/ находяща се в УПИ ХІХ-За озеленяване /гробищен парк/, кв.62 по ЗРП на 
гр.Елин Пелин; 
  3.Помещение №3, с площ 8,41 кв.м. находящо се в северната част на сграда 
/ритуален дом/ находяща се в УПИ ХІХ-За озеленяване /гробищен парк/, кв.62 по ЗРП на 
гр.Елин Пелин; 
 4.Обект: „училищна лавка”, с площ 8 кв.м., находяща са м ОУ”Стефан Стефанов”, 
с.Гара Елин Пелин; 
  5.Недвижим имот, съставляващ помещения в комбинирана двуетажна сграда, с 
площ от 148 кв.м., находяща се в УПИ ІХ-За поща, здравен пункт, административна 
сграда, обществена кухня, комбинат за услуги, градина и ТПК в кв.7 по застроително 
регулационния план на с.Петково; 
 6.Недвижим имот, съставляващ помещения в комбинирана двуетажна сграда, с 
площ от 132 кв.м., находяща се в УПИ ІХ-За поща, здравен пункт, административна 
сграда, обществена кухня, комбинат за услуги, градина и ТПК в кв.7 по застроително 
регулационния план на с.Петково; 
 
 VІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 
 
 -31 кв.м. от УПИ І-529 в кв.58 по плана на с.Голема Раковица, общ.Елин Пелин – 
чл.34, ал.1 от ЗОС, чл.4, ал.1, т.1.3. от Наредба №4 на Общински съвет във връзка с 
чл.199 от ЗУТ 
   
     
Изготвил: 
Н-к отдел „УОС” 
      /С.Вельова/ 
 

     

      Кмет на Община Елин Пелин: 
                  /Галя Георгиева/ 


