
 

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 - _______ / 08.12.2016 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: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за засегнато 

от свлачище трасе на общински път VTR 1079 „Елена - Лазарци - Мийковци“ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 76 / 25.06.2015 година от Протокол № 7 / 25.06.2015 година на Общински 

съвет - Елена е дадено разрешение да се изработи Подробен устройствен план - 

Парцеларен план за засегнато трасе на общински път VTR 1079 гр. Елена - с. Лазарци - с. 

Мийковци в обхвата на свлачище VTR13.48057.01, засягащо в имоти № № 001228 и 

000292 по КВС на землище с. Буйновци.  

Извършено е съвместяване на заснетото трасе на общински път VTR 1079 гр. Елена - с. 

Лазарци - с. Мийковци с трасето по КВС на землище с. Буйновци (имот № 001228, с НТП 

„Местен път”), като се констатират известни отклонения. Свлачищния процес започва в 

източната част на платното за движение на общинския път и засяга имот № 000292 с НТП 

„Залесена територия” - МЗГ-ДЛ / ДДС.  

Необходимите геозащитни съоръжения ще се изпълнят в границата на земното платно в 

обхвата на пътя по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 1, ал. 2 и § 1, т. 2 от ДР на Закона за 

пътищата, чл. 97 и чл. 98 от Наредба № 1/26.05.2000 година за проектиране на пътищата и 

чл. 59, ал. 1 от Наредба № 7/22.12.2003 година за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони.     

Парцеларният план е приет от Общински експертен съвет по устройство на територията 

(ОбЕСУТ) с Решение № 32 от Протокол № 6 / 04.11.2016 година. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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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. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет Елена 

Одобрява Подробен устройствен план - парцеларен план за засегнато трасе на 

общински път VTR 1079 „Елена - Лазарци - Мийковци“, в обхвата на свлачище 

VTR13.48057.01, засягащо имоти №№ 001228 и 000292 по КВС на землище с. 

Буйновци. 

 

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен съд 

гр. В. Търново. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвили: 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

 

06.12.2016 г., 11:45 ч. 

 


