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изх.№ РД.01.02 - ____ / 24.07.2015 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Съгласие за извършване на делба на имот № 000560 с НТП „Дере” по КВС на землище с.
Илаков рът и създаване на два нови имота - един с НТП „Скали” и един с НТП „Друга селскостопанска
територия”, собственост на Община Елена
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ.02.02-256 / 30.04.2015 година от Георги Йорданов Пеев, гр.
Елена, ул. „Стоян Михайловски” № 34, собственик на имот в околовръстния полигон на с. Хъневци (бивше
училище) бе извършена проверка по документи и на място от служители на община Елена.
За имота е изработено кадастрално заснемане, съвместено с КВС на землище с. Илаков рът, от което се
установява, че част от имота с площ около 194 кв. м. и част от сградата се засягат от околовръстния полигон на
с. Хъневци и ситуационно попадат върху имот № 000560 с НТП „Дере”, собственост на община Елена.
При огледа на място се констатира, че част от застроения имот е извън околовръстния полигон. Общинският
имот граничи с имота на бившето училище и с трасето на стария път за с. Илаков рът, а от северозапад граничи
с р. Мийковска (имот № 000485, НТП „Вътрешна река”), като неправилно е записан с НТП „Дере”. Имотът
представлява реално скален масив към реката с шкарп към пътя (имот № 000593 с НТП „Местен път”).
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 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
1. Дава съгласие за делба на имот № 000560 по КВС на землище с. Илаков рът, с площ 833 кв. м. и НТП
„Дере” и създаване на два нови имота - един с НТП „Скали” и един с НТП „Друга селскостопанска
територия”, собственост на Община Елена.
2. Възлага на Кмета на община Елена да 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“
24.07.2015 г., 13:15 ч.

