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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 имот с проектен № 68429.18.228 (образуван от делба на 

имот № 68429.18.197) по КККР на с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно 

предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване” 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В община Елена е постъпило заявление с вх. № УТ.01.02 - 28 / 20.02.2018 г. от Станимир 

Георгиев Бакшев, гр. Сливен, кв. „Дружба“ № 39, вх. А, ет. 7, ап. 19, чрез пълномощник 

Тихомир Йорданов Кузманов, с. Игнатовци № 19, община Елена, за разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване на имот с проектен № 

68429.18.228 по КККР с. Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“. 

Имот с проектен № 68429.18.228, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР е образуван 

от делба на имот № 68429.18.197 по КККР с. Средни колиби. От изток граничи със 

строителната граница на с. Средни колиби и се явява част от имот в урбанизираната 

територия, за който е отреден парцел VІІІ-191 в кв. 10, с неуредени сметки по регулация. 

Съществува възможност за обособяване на зона с право на преминаване или тупикова улица. 

Предвидено е Ел и ВиК захранване от инженерни мрежи на имота в регулация.   

Съгласно Общия устройствен план на община Елена, имотът попада в земеделски територии 

с допустима промяна на предназначението.  

Имотът се намира в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци” и не попада в границите на 

защитени зони от мрежа Натура 2000 и в границите на защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии. Най-близката защитена зона е BG0000213 „Търновски 

височини“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.  

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

за имот с проектен № 68429.18.228 по КККР на с. Средни колиби за определяне на ново 

конкретно предназначение на имота - „За ниско свободно жилищно застрояване“ с 

показатели на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена. Представено е 

съгласувателно Писмо с изх. № 218 / 13.02.2018 година от РИОСВ - гр. Велико Търново. 

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

територията, Общински съвет Елена: 

1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за 

застрояване за имот с проектен № 68426.18.228 по КККР с. Средни колиби, попадаща в 

пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново конкретно 

предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”, с показатели на 

устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена. 

2. Разрешава изработването на: 

2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот  с проектен № 

68426.18.228 по КККР с. Средни колиби, попадаща в пояс ІІІ на СОЗ на язовир 

„Йовковци“ за определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско 

свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм1, 

съгласно ОУП на община; 

2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот с 

проектен № 68426.18.228 по КККР с. Средни колиби, заедно с план схемата за 

електрификация. 

2.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот с проектен 

№ 68426.18.228 по КККР с. Средни колиби, заедно с план схемата за 

водоснабдяване. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - 

парцеларни планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, 

ал. 1 от ЗОЗЗ, със срок на валидност до влизане в сила на решението на 

Комисията за земеделските земи. 

4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на 

Станимир Георгиев Бакшев, гр. Сливен, кв. „Дружба“ № 39, вх. А, ет. 7, ап. 19 и на 

Десислава Владимирова Плешкова, гр. Каварна, ул. „Бузлуджа“ № 4 за имотите 

общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на 

техническата инфраструктура.  

5. Станимир Георгиев Бакшев, гр. Сливен, кв. „Дружба“ № 39, вх. А, ет. 7, ап. 19 и на 

Десислава Владимирова Плешкова, гр. Каварна, ул. „Бузлуджа“ № 4, да извършат за 

своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по т. 1.2 и т. 1.3, а 

след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 4 от настоящето 

решение. 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


