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 ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ 

НА СВЪРЗАНО ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ В ПОЗЕМЛЕНИ 

ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 27382.500.106 и 27382.500.105 ПО 

КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА 

ГР. ЕЛХОВО. 

 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 В община Елхово е постъпила молба с вх. № Д-94-01-70/07.07.2021 г. 

от Пенка Георгиева Димитрова и Иван Русев Димитров от гр. Елхово с 

молба да им бъде дадено съгласие от община Елхово след решение на 

Общински съвет да извършат строителство на сграда с предназначение – 

магазин за търговия с площ 40 кв. м. по имотната граница между 

собствения им поземлен имот 27382.500.106 и общинския поземлен имот 

27382.500.105 по КККР на гр. Елхово.  

 От приложения към молбата нотариален акт № 127, т. І, рег. № 842, 

нот. д. 115 от 2010 г. надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 

Елхово се установи, че Пенка Георгиева Димитрова и Иван Русев 

Димитров са собственици на поземлен имот с идентификатор 

27382.500.106 по КККР на гр. Елхово за който съгласно застроителния и 

регулационен план на гр. Елхово е отреден урегулиран поземлен имот Х-

106 в кв. 21. 

 С акт № 534 от 22.03.2000 г. за публична общинска собственост 

община Елхово е собственик на поземлен имот с идентификатор 

27382.500.105 по КККР на гр. Елхово за който съгласно застроителния и 

регулационен план на гр. Елхово е отреден урегулиран поземлен имот ХІ-

105, магазин в кв. 21.    

 Съгласно чл. 21, ал. 4 от Закона за устройство на територията 

постройките на допълващото застрояване могат да се застрояват свързано 

на вътрешните имотни граници. 

 На основание чл. 21, ал. 5 от Закона за устройство на територията 

свързано ниско застрояване се допуска при наличие на нотариално 



заверено писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани 

поземлени имоти, в които се установява свързаното застрояване.   

           При направена справка със застроителния и регулационен плана на 

град Елхово е видно,че разрешаването на свързано допълващо застрояване 

между двата поземлени имота е допустимо и община Елхово като 

собственик на поземлен имот с идентификатор 27382.500.105 по КККР на 

гр. Елхово е необходимо с решение на Общински съвет да даде своето 

съгласие за строителство по имотната граница между имоти 27382.500.105 

и 27382.500.106 по КККР на гр. Елхово. 

           Предвид гореизложеното, предлагам на общински съвет-Елхово да 

вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 21, ал. 5 от 

Закона за устройство на територията, Общински съвет – Елхово ДАВА 

СЪГЛАСИЕ  да се установи свързано допълващо застрояване на имотната 

граница между поземлен имот с идентификатори 27382.500.106 по КККР 

на гр. Елхово за който съгласно застроителния и регулационен план на гр. 

Елхово е отреден урегулиран поземлен имот Х-106 в кв. 21 собственост на 

Пенка Георгиева Димитрова и Иван Русев Димитров и поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.105 по КККР на гр. Елхово за който съгласно 

застроителния и регулационен план на гр. Елхово е отреден урегулиран 

поземлен имот ХІ-105, магазин в кв. 21 собственост на община Елхово. 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


