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Изх. № РД-01-06-44/30.04.2015г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: Създаване на нова локализационна единица на територията на
с.Смирненски и в Класификатора на локализационните единици.
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация е постъпило заявление за адресна регистрация от
Иван Тодоров Балов в поземлен имот №000046 в землището на с.Смирненски община
Брусарци, област Мотана, ЕКАТТЕ 67564, заедно с построена в него двуетажна
масивна сграда.
След извършена проверка в Класификатора на адресите по улици и секции към
23.04.2015г. за населено място с.Смирненски се установи, че липсва локализационна
единица за горепосочения недвижим имот. Това налага създаването на нова
локализационна единица по смисъла на чл.124, ал.1 от Наредба №РД-02-209/21.05.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.
Съгласно чл.89, ал.4 от Закона за гражданската регистрация, когато адресът е извън
регулация на населеното място, вместо данните: наименование на локализационната
единица /площад, булевард, жилищен комплекс, квартал и др./, номер, вход, етаж,
апартамент се вписват името на местността на землището му. Видно от представените
документи, местността, в която се намира имотът се именува „Стопански двор”. Ето
защо предлагаме местността, в която се намира описания по – горе имот, да бъде
регистриран в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в
РБългария, като локализационна единица местност „Първи стопански двор” №1 в
землището на с.Смирненски, община Брусарци, област Монтана ЕКАТТЕ 67564.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект за
решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и aл.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.125, ал.2 от
Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на Единната система за
гражданска регистрация и Докладна записка с Вх.№РД-01-06-44/30.04.2015г. на
Общински съвет – Брусарци.

РЕШИ:
1. Създава нова локализационна единица в Класификатора на локализационните
единици в землището на с.Смирненски, община Брусарци, област Монтана ЕКАТТЕ
67564 местността „Първи стопански двор” №1.
2. Възлагам на кмета на общината да организира изпълнението на решението.
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