
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛХОВО 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово 

 

ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ 

ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ТРИМЕТРОВОТО ПРОСТРАНСТВО ДО 

ВЪТРЕШНАТА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ НА ПИ № 27382.500.37 И 

ПИ № 27382.500.9833. 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

 В община Елхово е постъпило заявление с вх. № 94-3-

613/05.11.2020г. от Димитър Ников Василев, собственик на недвижим 

имот № 27382.500.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Елхово, одобрена със Заповед № РД-18-103/28.11.2008г.,  находящ се в 

гр. Елхово, ул. „Витоша“ съгласно н.а. №184 том VІ, дело №811/2018 г. на 

СВ-Елхово. 

 С постъпилото заявление Димитър Василев желае да извърши 

застрояване с жилищна сграда и обслужващи постройки в триметровото 

пространство до вътрешната регулационна линия на ПИ № 27382.500.37 и 

ПИ № 27382.500.9833.  

 ПИ № 27382.500.9833 е собственост на община Елхово и съгласно 

действащия регулационен план на гр. Елхово имотът е отреден за алея. 

Съобразно отреждането на ПИ № 27382.500.9833, Общински съвет 

Елхово може да изрази принципно съгласие за извършване на застрояване 

в триметровото пространство до вътрешната регулационна линия на ПИ № 

27382.500.37.   

С оглед  на гореизложеното, предлагам  Общински съвет - Елхово 

взема следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от 

Закона за общинската собственост, Общински съвет - Елхово ДАВА / НЕ 

ДАВА своето съгласие за извършване на застрояване в триметровото 

пространство до самата вътрешна регулационна линия на ПИ № 

27382.500.37,  собственост на Димитър Ников Василев съгласно н.а. №184 



том VІ, дело №811/2018 г. на СВ- Елхово и ПИ № 27382.500.9833, 

собственост на община Елхово; 

2. При изразено съгласие по т.1 от настоящето решение, Общински 

съвет-Елхово, възлага на кмета на община Елхово да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури по ЗУТ. 

 

   

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 


