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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 регулация за създаване на тупиков път от имоти в кадастрален район 

103 (местност „Чугорила) по КККР на гр. Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В община Елена е постъпило заявление с вх. № УТ.01.02 - 167 / 16.08.2018 година от 

Дилян Стефанов Млъзев, гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 19а, лично и като 

пълномощник на Йордан Иванов Недялков, гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 39, ет. 3, ап. 11 и 

на Светослав Стефанов Стефанов, гр. Елена, ул. „Пролет“ № 4, вх. „В“, ет. 3, ап. 7, с което 

се иска разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация за 

имоти с №№ 27190.103.12, 27190.103.13 и 27190.103.51, всичките частна собственост и 

имот № 27190.103.49, с НТП „Местен път“, собственост на община Елена по КККР на гр. 

Елена за създаване на улица тупик. 

Имоти с №№ 27190.103.12, 27190.103.13 и 27190.103.51 по КККР на гр. Елена се намират 

северно от урбанизираната територия на гр. Елена, която е предвидена за разширение на 

жилищната територия на града, съгласно Общия устройствен план на община Елена. Част 

от имотите в зоната са с променено предназначение и са застроени с жилищни сгради. 

За подобряване на транспортното обслужване и реализиране на бъдещи инвестиционни 

намерения, възложителите предвиждат създаване на нов път - тупик с проектни №№ 

103.101, 103.102 и 103.105, разположен изцяло върху съответните имоти - частна 

собственост. Предвижда се възможност впоследствие проектният път да се обедини със 

съществуващия местен път (имот № 27190.103.49 по КККР).  

Пътят ще съответства на всички нормативни изисквания. Изграждането му ще бъде 

финансирано изцяло от собствениците на гореспоменатите имоти, както и от други 

собственици на имоти, които той ще обслужва. 
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По взаимно съгласие на двама от собствениците, от имотите с № № 27190.103.12 и 

27190.103.13 се предвижда да бъдат създадени четири нови имота с проектни № № 

103.103, 103.104, 103.106 и 103.107 по КККР.  

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

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния  

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с 124а, ал. 1, във връзка с чл. 16а, чл. 125 и чл. 110, 

ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Елена: 

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

регулация за създаване на тупиков път от имоти с №№ 27190.103.12, 27190.103.13 и 

27190.103.51, намиращи се в кадастрален район 103 (местност „Чугорила) по КККР 

на гр. Елена.  

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

създаване на тупиков път от имоти по КККР на гр. Елена с № № 27190.103.12, 

27190.103.13 и 27190.103.51, всичките частна собственост, и последващото му 

обединяване с имот № 27190.103.49 - местен път, собственост на община Елена, след 

провеждане на необходимите процедури по реда на Закона за кадастъра и имотния 

регистър, Закона за устройството на територията и Закона за общинската 

собственост. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвили: 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

22.08.2018, 16:55 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


