ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

изх. № РД.01.02 - _______ / 25.08.2017 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Даване на съгласие за придобиване на имот частна държавна собственост №
503008, с НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“ по КК гр. Елена в
публична общинска собственост и отразяване на промените в Кадастрална карта на
землище гр. Елена (в процедура)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Имот № 111050 по КВС на землище гр. Елена е с приключила процедура по определяне на
ново конкретно предназначение „За свинеферма” (ПУП - план за застрояване, одобрен със
Заповед № РД.02.05-844 / 14.12.2016 година на Кмета на община Елена и променено
предназначение на земеделска земя с т. І (5) от Решение № КЗЗ-02 / 09.03.2017 година на
Областна дирекция „Земеделие” гр. В. Търново).
По време на процедурата се констатира, че полски пътища с №№ 001180 и 000478,
обслужващи имотите от масив 111, местност „Ръта“ по КВС на землище гр. Елена нямат
връзка с пътната мрежа от по-високо ниво. Бетоновият път през който се осъществява
връзката на имотите с държавен път II-53 Поликраище - Елена - Сливен, при километър
45+220, дясно по посока нарастване на километража и оттам с урбанизираните територии в
землището, е включен в имот № 503001 с НТП „ЖП гари и спирки“ по КВС на землище гр.
Елена.
С писмо изх. № УТ.01.02-156 / 08.08.2016 г. община Елена е поискала да се извърши делба на
имот № 503001 и да се образуват два нови имота - имот № 503007 с НТП „ЖП гари и
спирки“ и имот № 503008 с НТП „Местен път“.
С писмо вх. № УТ.01.02-156(1) / 21.02.2017 година ДП „Национална компания железопътна
инфраструктура“ гр. София е уведомила община Елена, че процедурата по разделянето е
приключила и е съставен Акт № 4687 / 17.11.2016 г. за частна държавна собственост на имот
№ 27190.503.8 по кадастрална карта на гр. Елена.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 54 от Закона за държавната
собственост (ЗДС) и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), Общински съвет
Елена
1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване на имот № 503008, с НТП „За друг
поземлен имот за движение и транспорт“, частна държавна собственост по КК гр.
Елена в публична общинска собственост и отразяване на промените в Кадастрална
карта на землище гр. Елена (в процедура).
2. Възлага на Кмета на община Елена за извърши необходимите процедури пред
Областен управител на област В. Търново за придобиване на имот № 503008, с НТП „За
друг поземлен имот за движение и транспорт“ и отразяване на промените в
Кадастрална карта на землище гр. Елена (в процедура).

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвили:
арх. Красимир Попов, главен архитект
Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“
28.07.2017 г., 16:10 ч.
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