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изх.№ РД.01.02 - ___ / 15.02.2017 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: Даване съгласие за извършване на ситуационна корекция на част от имот 

№ 001428 с начин на трайно ползване „Полски път” по КВС на землище с. Яковци 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В община Елена е постъпило заявление с вх. № РД.02.15-271 / 14.12.2016 година от 

„Премиер Шипинг Сървисис“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. 

„Капитан Петко Войвода“ № 25, за ситуационна корекция на част от имот № 001428 с 

начин на трайно ползване (НТП) „Полски път“ по КВС на землище гр. Яковци.   

Дружеството е собственик на имоти с № 024003 с НТП „Индивидуално застрояване” 

(ПУП - план за застрояване, одобрен със Заповед № РД.02.05-270 / 08.04.2016 година на 

Кмета на община Елена) и имот № 024013 по КВС, с НТП „Индивидуално застрояване” 

(ПУП - план за застрояване, одобрен със Заповед № РД.02.05-174 / 27.03.2014 година на 

Кмета на община Елена).  

Желанието на собственика е обединяване на двата имота, който са разделени от полски 

път - имот № 001428 по КВС, собственост на община Елена. Част от проектния полски път 

обслужва само имотите на Възложителя.  

Предложена е ситуационна корекция за разделяне на имот № 001428 с НТП „Полски път“ 

и създаване на два нови имота с НТП „Полски път“ и с проектни № № 001428 и 024016, 

собственост на община Елена при запазване площта на първоначалния имот. 

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: 
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1. Дава съгласие за разделяне на имот № 001428, с НТП „Полски път“, площ 665 кв. 

м. по КВС на землище с. Яковци и създаване на два нови имота с проектни №№ 

001428 и 024016, собственост на община Елена, при запазване на начина на трайно 

ползване и площта на първоначалния имот. 

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

делбата на имот № 001428 и отразяване на промяната в КВС на землище с. Яковци. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвили: 

 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

15.02.2017 г., 15:10 ч. 


