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изх.№ РД.01.02 - _____ / 22.04.2016 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти № № 000634, с 

НТП „Полски път”  и 000633, с НТП „Гора в земеделска земя“ (собственост на община 

Елена) и 104001, с НТП „Нива” (частна собственост) по КВС на землище гр. Елена 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В община Елена е постъпило заявление с вх. № УТ.02.05-19 / 29.03.2016 година от Георги 

Василев Попов, гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров“ № 11 и Георги Йорданов Гайдаров, гр. 

Елена, ул. „Чукани“ № 36, за коригиране на имот № 000634 с начин на трайно ползване 

(НТП) „Полски път“ по КВС на землище гр. Елена.   

Г-н Попов и г-н Гайдаров са собственици на имот № 104001 с НТП „Нива”, местност 

„Русинка“ по КВС на землище гр. Елена.  

Във връзка с възникнала инициатива, собствениците на имот № 104001 са възложили 

геодезическо заснемане в зоната на имота. От заснемането се установява, че нанесеният в 

КСВ полски път - имот № 000634, не съответства на действителният полски път, който е 

връзка между общински местен път VTR 3087 със северните части на територия от § 4 от 

преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи (ЗСПЗЗ), местност „Черешките“. Съществуващият полски път засяга имот 

№ 000633, с НТП „Гора в земеделска земя“ - общинска собственост и част от имот № 104001, 

с НТП „Нива“ - собственост на заявителите. Допълнително се установява, че не е отразено 

водосборно дере, преминаващо през общинския имот с № 000633 по КВС. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие за: 

1.1. Извършване на ситуационна корекция на имот № 000634 с НТП „Полски път” по 

заснетото действително трасе на пътя и отразяване на водосборното дере. 
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1.2. Извършване на ситуационна корекция на имот № 000633 с НТП „Гора в земеделска 

земя“ и образуване на три нови имота от имоти  № № 000633 и 000634 след корекцията 

по точка 1.1. 

1.3.  Извършване на ситуационна корекция на имот № 104001 с НТП „Нива“ при 

запазване площта на имота. 

2. Възлага на Кмета на община Елена да извърши необходимите процедури по 

ситуационната корекция на имоти с № № 000633,  000634 и 104001 и отразяване в КВС 

на землище гр. Елена. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 
 

Изготвили: 

 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

 

21.04.2015 г., 10:45 ч. 

 


