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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имоти, публична
общинска собственост, в полза на ТП „Държавно горско стопанство Елена“ - гр.
Елена към Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В деловодството на община Елена е постъпило искане от директора на ТП „Държавно
горско стопанство Елена“ - гр. Елена към Северноцентрално държавно предприятие - ДП
Габрово относно учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имоти, публична
общинска собственост. На терен два от имотите представляват части от общински (бивш IV
клас) път VTR1074 „/II-53, Елена - Беброво/ - Марян - Костел - Зеленик“ в участъка от с.
Костел до с. Зеленик, а третият е полски път. Искането е във връзка с инвестиционно
намерение, а именно проектиране и извършване на основен ремонт на горецитираните
пътища. За да бъдат признати разходите на държавното предприятие, необходимо е да е
налице правно основание за извършването им. Такова би възникнало при учредяване право
на строеж от страна на собственика (община Елена) в полза на ползвателя (ТП ДГС Елена).
Законът за общинската собственост дава възможност безвъзмездно право на строеж да бъде
учредено без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две
трети от общия брой на съветниците.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 37, ал. 5 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Елена
1. Учредява безвъзмездно право на строеж за срок от пет години в полза на ТП
„Държавно горско стопанство Елена“ - гр. Елена към Северноцентрално държавно
предприятие - ДП Габрово върху следните имоти, публична общинска собственост:
1.1. Имот № 001432 в землището на с. Костел (ЕКАТТЕ 38861), община Елена, с
площ 6.222 дка, начин на трайно ползване: път IV кл. (общинска пътна мрежа),

при граници и съседи, подробно описани в скица № К01590 / 17.03.2016 г.,
издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Елена, неразделна част от
настоящото решение;
1.2. Имот № 001108 в землището на с. Костел (ЕКАТТЕ 38861), община Елена, с
площ 0.360 дка, начин на трайно ползване: път IV кл. (общинска пътна мрежа),
при граници и съседи, подробно описани в скица № К01591 / 17.03.2016 г.,
издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Елена, неразделна част от
настоящото решение;
1.3. Имот № 000234 в землището на с. Костел (ЕКАТТЕ 38861), община Елена, в
местността „Долапчийски поляни“, с площ 5.866 дка, начин на трайно
ползване: полски път, при граници и съседи, подробно описани в скица №
К01547 / 22.01.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Елена,
неразделна част от настоящото решение;
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед и сключи договор за
учредяване на безвъзмездно право на строеж за горепосочените имоти.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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