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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: Нанасяне на съществуващ местен път в землището на с. Каменари и 

корекция на начина на трайно ползване на имот № 016120 в същото землище 

съобразно действителното му използване  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с възникнала инвестиционна инициатива се установи, че в КВС на землище с. 

Каменари не е отразена съществуваща транспортна инфраструктура западно от с. 

Каменари, а именно:  

- местен път между урбанизираните части на с. Каменари - околовръстни полигони с № № 

000190 и 000402 по КВС попада върху имот № 000164 с НТП „Скали, пясъци“, 

собственост на община Елена; 

- полски път, свързващ от север и запад околовръстни полигони с № № 000302 и 000390 

по КВС е записан като имот № 016120, с НТП „Пасища, мери“, стопанисван от община 

Елена. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие за нанасяне на местен път между околовръстни полигони с №№ 

000190 и 000402 по КВС и образуване на два нови имота от имот № 000164, с начин 

на трайно ползване „Скали, пясъци“ по КВС на землище с. Каменари. 
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2. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване (НТП) на имот № 016120, 

съответстващ на действителното му ползване - от НТП „Пасища, мери“ на НТП 

„Полски път“.  

3. Възлага на Кмета на община Елена за извърши необходимите законови процедури 

за нанасяне на промените в КВС на землище с. Каменари. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвили: 

 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

15.02.2017 г., 15:00 ч. 


