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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: Предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

за включване на път „Елена - Багалевци - Тодювци“ в списъка на общинските 

пътища 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата, списъците на републиканските и общинските 

пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с кметовете на 

общините. 

Списъкът на общинските пътища е утвърден с Решение на Министерски съвет № 236 от 

13.04.2007 г., след което е допълван и променян с последващи решения на същия орган. 

Факт е, че не всички местни пътища в община Елена са включени в списъка на общинските 

пътища. Основната причина за това са недостатъците в плановете за земеразделяне 

(наричани още „карти на възстановената собственост“, или КВС) на отделните землища, в 

които части от пътните трасета липсват или са отразени като земеделски или горски 

територии. 

Един от тези пътища е пътят „Елена - Багалевци - Тодювци“, който е път от местно 

значение, част от бившата четвъртокласна пътна мрежа. Пътят свързва няколко населени 

места с общинския център, има трайна асфалтова настилка, но има ненанесени участъци в 

плановете за земеразделяне на землищата на гр. Елена и с. Тодювци. При подаването на 

информация от страна на община Елена до Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, предшествало гореспоменатото решение на Министерски съвет, пътят е 

бил предложен за включване в списъка на общинските пътища под № VTR3140 (стар № 

М70). Поради това, че участъци от пътя, преминаващи през горски фонд, не са били 

отразени коректно в КВС на двете землища и са били записани в Регистъра на земеделските 

земи, гори и земи в горски фонд с начин на трайно ползване „гора“, „подотдел“, а други 
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участъци - като „полски път“, като цяло пътят не е бил включен в списъка на общинските 

пътища. 

За отстраняване на този проблем, община Елена възложи геодезическо заснемане на 

трасето на пътя, след което инициира процедура за коректното му отразяване в КВС на 

двете землища от една страна като очертания, а от друга – като публична общинска 

собственост съгласно Закона за пътищата. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата, Общински съвет 

Елена: 

1. Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да внесе 

проект за решение на Министерски съвет, с което да бъде извършена промяна, 

изразяваща се във включване на път „Елена - Багалевци - Тодювци“ в списъка на 

общинските пътища.  

2. Възлага на кмета на общината да изпрати до Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството настоящото решение, окомплектовано с всички 

необходими документи. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

инж. Анка Стойкова, главен инженер 

02.09.2016 г., 15:10 ч. 

 


