ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 40 / 29.03.2018г.
ПРОТОКОЛ № 3 / 29.03.2018 г.
Относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 117 / 31.08.2017 г. на
Общински съвет Елена
На основание 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 54 от Закона за държавната
собственост (ЗДС), чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 62, ал.
2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
Поправя допусната явна фактическа грешка в Решение № 117 / 31.08.2017 г. на
Общински съвет Елена, като текстът
„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).“
придобива следната редакция:
1. Дава съгласие община Елена да придобие безвъзмездно собствеността върху
поземлен имот с идентификатор 27190.503.8 по КККР на гр. Елена, одобрени със
Заповед № РД-18-04-172 / 30.12.2005 г. на Началника на СГКК - Велико Търново, с
площ 1 491 кв.м, частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП
„Национална компания Железопътна инфраструктура“. Имотът е необходим на
община Елена за осигуряване на пътна връзка на полски пътища с №№ 001180 и
00478, обслужващи имотите от масив 111, местност „Ръта“ по КВС на землището
на гр. Елена, с пътната мрежа от по-високо ниво.

2. Възлага на кмета на община Елена извършването на всички фактически и
правни действия за придобиване на поземлен имот с идентификатор 27190.503.8 по
КККР на гр. Елена, одобрени със Заповед № РД-18-04-172 / 30.12.2005 г. на
Началника на СГКК - Велико Търново, с площ 1 491 кв.м, с НТП „За друг
поземлен имот за движение и транспорт“ и отразяване на промените в
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елена (в процедура).
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