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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: Частично изменение на действащия Регулационен план на с. Руховци - 

План за улична регулация и корекция на строителната граница на селото 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В община Елена е постъпило заявление с вх. № УТ.01.02 - 40 / 02.03.2018 г. от Пейчо 

Илиев Пеев, за частично изменение на действащия Регулационен план (РП) на с. Руховци 

в зоната на имот пл. № 28 - изменение на улична регулация между О.Т. 56 - 57. 

Имот пл. № 28 (имот № 63495.18.28 по КККР) е част от група от четири жилищни имота, 

заварена за плана на с. Руховци. Имотите се намират западно от общински път VTR 1072 

с. Руховци - с. Илаков рът и граничат с обхвата на пътя. В този участък пътят за с. Илаков 

рът е урегулиран с размер между регулационните линии 12.00 метра - главна улица, като 

уличната регулация представлява и строителна граница на населеното място. Извършено е 

кадастрално заснемане и съвместяване на КВС (КККР) с проектната улична регулация, 

като се констатира засягане на жилищната сграда в имот пл. № 28 от западната 

регулационна линия на улицата.  

Изготвена е скица - проект за промяна на Кадастрална карта и кадастрални регистри 

(КККР) за имот проектен № 63495.18.60, съгласувана със Служба по геодезия, кадастър и 

картография гр. В. Търново. 

В 10 годишния срок по чл. 208 от ЗУТ не са извършвани отчуждителни процедури. 

Налице са условията за изменение на плана на с. Руховци по реда на чл. 134, ал. 2, т. 1 от 

ЗУТ. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, както и чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет Елена: 

Дава съгласие за изработване на ЧИПУР (частично изменение на план за улична 

регулация) - изменение на уличнорегулационна линия между О.Т. 56-57, съвпадаща 

със строителна граница на с. Руховци, в зоната на имот пл. № 28, поставяне на 

строителната граница на с. Руховци по линията на обхвата на пътя,  създаване на 

нов проектен № 63495.18.60 и обединяването му с имот № 63495.18.28 по КККР с. 

Руховци. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


