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ЗАПОВЕД
№ РД - 136
Елхово, 26.02.2020 г.

В общинска администрация са постъпили писма с вх. №№ 59-00372/06.12.2018 г. и 66-01-60/23.05.2019 г. от директора на Главна дирекция
„Гранична полиция” – МВР за учредяване на безсрочно и безвъзмездно право на
строеж върху новообразуван поземлен имот част от поземлен имот № 055052 по
картата на възстановената собственост на землището на с. Голям Дервент
засегнат от проект на ПУП – ПП за обект „Изграждане, интегриране и пускане в
експлоатация на три стационарни поста за техническо наблюдение”.
С решение № 504/44/12/ от Протокол № 44/27.06.2019 г. Общински съвет
– Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2019 г., да
се учреди безвъзмездно, безсрочно право на строеж върху недвижим имот
частна общинска собственост представляващ имот № 055063 с площ 100 кв. м.,
начин на трайно ползване : електропровод, в местност „Фудулова кория” по
картата на възстановената собственост на землището на с. Голям Дервент, при
граници и съседи : имот № 055064 пасище, мера на община Елхово, на
Министерството на вътрешните работи във връзка с изграждане на стационарен
пост за техническо наблюдение – част от обект „Изграждане, интегриране и
пускане в експлоатация на три стационарни поста за техническо наблюдение“ и
да се издаде заповед и сключи договор за учредено право на строеж.
Издадена е заповед № РД-514/11.07.2019 г. на кмета на община Елхово за
учредяване право на строеж.
Във връзка с искане на Главна дирекция „Гранична полиция“ отправено с
писмо вх. № 66-01-140/24.10.2019 г. за прекратяване на процедурата по
учредяване на безсрочно и безвъзмездно право на строеж на основание
изменение и допълнение на Закона за министерството на вътрешните работи
( ДВ бр. 58 от 23.07.2019 г. ), Общински съвет – Елхово с решение № 35/4/15/ от
Протокол № 4/30.01.2020 г. отменя свое решение № 504/44/12/ от Протокол №
44/27.06.2019 г. и възлага на кмета на община Елхово да издаде заповед за
отмяна на заповед № РД-514/11.07.2019 г. за учредяване право на строеж.
Като се има предвид изложеното

ЗАПОВЯДВАМ:
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и Решение № 35/4/15/ от Протокол № 4/30.01.2020 г. на
Общински съвет – Елхово, отменям заповед № РД-514/11.07.2019 г. за
учредяване на безвъзмездно безсрочно право на строеж върху недвижим имот
частна общинска собственост представляващ имот № 055063 с площ 100 кв. м.,
начин на трайно ползване : електропровод, в местност „Фудулова кория” по
картата на възстановената собственост на землището на с. Голям Дервент, при
граници и съседи : имот № 055064 пасище, мера на община Елхово, на
Министерството на вътрешните работи във връзка с изграждане на стационарен
пост за техническо наблюдение – част от обект „Изграждане, интегриране и
пускане в експлоатация на три стационарни поста за техническо наблюдение“.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за
сведение и изпълнение и се връчи на Министерството на вътрешните работи..
ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете
Кмет на община Елхово

