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О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: www.elena.bg 

 

изх. № РД.01.02-_____/_____.10.2016 г. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, 

кмет на община Елена 

  

Относно: Съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти № № 

000670, с НТП „Др. селскостопанска територия” (собственост на община 

Елена) и 065001, с НТП „Ливада” (частна собственост) по КВС на землище с. 

Бойковци  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

В община Елена е постъпило заявление с вх. № УТ.02.04-9 / 20.11.2015 година от 

Марийка Георгиева Парчева, с постоянен адрес гр. Сливен, кв. „Клуцхор” № 17, вх. 

„А”, ет. 5, ап. 14, за извършване на ситуационна корекция на имоти с № № 000670 

и 065001 по КВС на землище с. Бойковци. 

Г-жа Парчева е съсобственик на имот № 05164.212.2 по одобрена частична 

кадастрална карта с. Бойковци, собственик на имот № 065001 (с НТП „Ливада” и 

площ 5 600 кв. м.) по КВС на землище с. Бойковци и собственик на имот № 065006 

(с НТП „Др. селскостопанска територия” и площ 497 кв. м.) по КВС на землище с. 

Бойковци.  

Имот № 212.2 по кадастралната карта граничи с околовръстния полигон на селото 

и продължава в КВС.  

За да се използва пълноценно частната собственост, находяща се в и извън 

урбанизираната територия на с. Бойковци (полигон с идентификатор 05164.212) е 

необходимо извършване на ситуационна корекция - имот № № 000670 (общинска 
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собственост) да се премести в северната част на имот № 065001 (собственост на г-

жа Парчева) по КВС на землище с. Бойковци, като се запазва площта и начина на 

трайно ползване на двата имота. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

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)  

 

1. Дава съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти № № 

000670 (с НТП „Друга селскостопанска територия”, общинска собственост) и 

065001 (с НТП „Ливада”, частна собственост) по КВС на землище с. Бойковци, 

като се запази площта и начина на трайно ползване на двата имота.  

2. Собственикът на имот № 065001 по КВС на землище с. Бойковци да 

извърши за своя сметка необходимите процедури за корекцията на двата 

имота пред Общинска служба „Земеделие” гр. Елена и община Елена.  

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

за кмет на община Елена - зам. кмет ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

Съгласно Заповед № РД.02.05-735 / 05.11.2015 г.  
 

 

 

изготвили, 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект  

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“      21.10.2016 11:34:19 

 

 

 


