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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

 

Относно: Съгласие за извършване на корекция на имот № 000197, с НТП „Скали” по 

КВС на землище с. Бойковци, собственост на община Елена 

    

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В община Елена е постъпило заявление с вх. № ФС.03.03-34 / 10.09.2014 година от 

Франсес Констанс Партридж, с постоянен адрес с. Светославци, общ. Елена, управител на 

„Плевенки” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. В. Търново, ул. „Калоян” № 

13, ЕИК 202401289, за закупуване на имот с проектен № 000900 по КВС на землище с. 

Бойковци. 

Дружеството е собственик на имот № 65632.208.2 по одобрена кадастрална карта с. 

Светославци. От картата на контактната зона е видно, че част от имота с площ 528 кв. м., 

заедно със стопанската сграда (плевник), попада в имот № 000197, с начин на трайно 

ползване „Скали” по КВС на землище с. Бойковци, собственост на община Елена. Имот № 

000197 се намира между урбанизирана територия с. Светославци (полигон 6 - имот № 

000213) и урбанизирана територия с. Светославци (полигон 7 - имот № 000216).  

Представена е скица - проект за делба, като от имот № 000197 се образуват два нови – 

имот с проектен № 000900, площ 528 кв. м., НТП „Други територии заети от селско 

стопанство” и имот с проектен № 000901, площ 13 016 кв. м., НТП „Скали”.   

Предвид 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. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет Елена: 
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1. Дава съгласие за делба на имот № 000197, площ 13 544 кв.м., НТП „Скали” и 

образуване на два нови имота – имот с проектен № 000900 с НТП „Други територии 

заети от селско стопанство” и имот с проектен № 000901 с НТП „Скали” и двата 

частна общинска собственост. 

2. Възлага на Кмета на община Елена за извърши необходимите законови процедури 

за възлагане на делбата и актуване на новообразуваните имоти. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвили: 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

18.09.2014 г., 13:40 ч. 


