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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: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - План за застрояване за разширение на съществуващ гробищен парк с. 

Константин 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съществуващият гробищен парк на с. Константин попада в КВС - имот № 000400, с НТП 

„Гробища“. Имотът граничи от юг със строителната граница на с. Константин. При 

направено геодезическо заснемане се констатира, че гробищния парк се е разраснал на север 

- североизток и засяга имот № 109017 по КВС на землище - с. Константин, с начин на трайно 

ползване „Нива“, частна собственост.  

В тези си граници гробищния парк е изчерпал възможностите си за нови погребения. При 

проведен разговор с представители на религиозните общности в с. Константин се уточни, че 

е добре да се предвиди допълнителен терен за разширение на гробището върху целия имот 

№ 109017.      

В Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост, приета с Решение № 5 

от Протокол № 1 / 26.01.2017 година на Общински съвет - гр. Елена, разширението на 

гробищен парк с. Константин е включен като обект от първостепенно значение.    

Имот № 109017 по КВС на землище - с. Константин не попада в границите на защитени зони 

от мрежа Натура 2000, нито в границите на защитена територия по смисъла на Закона за 

защитените територии.  

Изготвено е задание по реда на чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП - план за застрояване 

за имот № 109017 и обединяването му с имот № 000400 по КВС на землище с. Константин.   

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. 124а, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет Елена: 
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1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за 

застрояване за имот № 109107, с НТП „Нива“ и обединяването му с имот № 000400, с 

НТП „Гробища“ по КВС на землище - с. Константин. 

2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване за 

имот № 109107, с НТП „Нива“ и обединяване с имот № 000400, с НТП „Гробища“ по 

КВС на землище - с. Константин. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвили:  

 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

 

19.09.2017, 11:00 ч. 


