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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Включване на имот № 000350 по КВС на землище с. Палици в строителна
граница на с. Палици
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В община Елена е постъпило заявление с вх. № УТ.02.02-11 / 9.01.2015 година от Районна
потребителна кооперация - гр. Елена, ЕИК 000114242, със седалище и адрес на
управление гр. Елена, ул. „Трети март № 1, представлявано от председателя Симеон
Стоянов Кънчев за включване на имот № 000350 по КВС на землище с. Палици в
строителна граница на с. Палици.
Имот № 000350 по КВС се намира в западната част на селото с площ около 550 кв. м. В
него се намира складова сграда със ЗП 150 кв. м. Част от имота е в строителна граница, а
оставалата част попада в КВС на землище с. Палици - имот № 000350, с начин на трайно
ползване (НТП) „Други територии заети от селското стопанство”, записан на община
Елена. В неодобрения кадастрален план на с. Палици, изработен 1992 година, е нанесена
сградата без имот.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет Елена:
1. Дава съгласие за включване на имот № 000350 по картата на възстановената
собственост (КВС) на землище с. Палици с начин на трайно ползване (НПТ) „Други
територии заети от селското стопанство” за включване в строителна граница на с.
Палици.
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2. Разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване (ПУП - ПРЗ) за включване в строителна граница на имот № 000350 по
КВС, процедиране на акт за непълноти и грешки и обособяване на нов
самостоятелен УПИ за имота. Строителната граница на с. Палици да се коригира по
границата на новообразувания УПИ.
3. След одобряване на ПУП - ПРЗ, кметът на община Елена да поиска от Общинска
служба „Земеделие” - гр. Елена да бъде извършена корекция на КВС на землище с.
Палици, като се отрази изключването на имот № 000350 от КВС и промяната на
строителната граница на с. Палици.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
Изготвили:

арх. Красимир Попов, главен архитект

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“
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