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
№ 92 / 24.07.2014 г.
ПРОТОКОЛ № 9 / 24.07.2014 г.
Относно: Съгласие за извършване на корекция на имот № 103100 (с НТП „Полски
път”), обединяването му с полски пътища, собственост на община Елена, с № №
103013 и 103018 по КВС на землище с.Яковци, и промяна на НТП на
новообразувания имот от „Полски път” в „Местен път”
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост (ЗОС) и чл.29, ал.1 от Закона на опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ),
Общински съвет - Елена

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за ситуационна корекция на имот № 103100, с НТП „Полски път”,
собственост на община Елена, с площ 102.13 кв. м., обединяването му с имоти № №
103018 с площ 165.58 кв. м. и 103013 с площ 273.10 кв. м. (двата с НТП „Полски
път”, собственост на община Елена) по КВС на землище с. Яковци и образуване на
нов имот „Полски път” с площ 540.81 кв. м.
2. Дава предварително съгласие за извършване на корекцията, състояща се в
обединяване на имотите и промяна на НТП на новообразувания имот от имоти № №
103100, 103013 и 103018 по КВС на землище с. Яковци с площ 540.81 от НТП
„Полски път” на НТП „Местен път” на заинтересованите лица Иван Радославов
Маринов – гр. Елена, ул. „Ст. Михайловски” № 45, Иван Серафимов Сяров – гр.
Елена, ул. „Ст. Михайловски” № 40, вх. „А”, ет. 3, ап. 5 и Веско Петков Василев - гр.
Елена, ул. „П. Ю. Тодоров” № 36 да извършат процедурите от името на Община
Елена и за тяхна сметка.
3. Промяната на НПТ на новообразуваният път от „Полски” в „Местен” с площ
540.81 кв. м. се извършва без да се заплаща местна такса, съгласно чл. 30, ал. 4 от
ЗОЗЗ.

4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизането в сила
на решението на Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.
5. Упълномощава Кмета на община Елена да извърши всички необходими законови
действия.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА

