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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 22 / 30.01.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 / 30.01.2020 г. 

 

 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за застрояване на 

разширение на Гробищен парк гр. Елена 

 

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. 21, ал. 1 и ал. 7 от Закона 

за общинската собственост, чл. 17а, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и 

чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

12 гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Одобрява Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за 

разширение на Гробищен парк гр. Елена, в обхвата на следните имоти:  

1.1. Имот с идентификатор 27190.108.82, с НТП „Нива“, частна общинска 

собственост по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена 

(бивш имот № 108082, образуван от имот № 108050 по КВС). Имотът е 

актуван като частна общинска собственост с АОС № 1163 / 24.02.2016 г., 

вписан под № 148, т. І, вх. рег. № 247 / 26.07.2016 г. на Службата по 

вписванията при Районен съд - гр. Елена; 

1.2. Имот с идентификатор 27190.108.102, с НТП „Изоставена орна земя“, 

частна общинска собственост по КККР за неурбанизираната територия на 

землище гр. Елена (част от имот № 108038 и част от имот № 108037, с НТП 

„Изоставена нива“ по КВС). Имотът е актуван като частна общинска 

собственост с АОС № 1412 / 19.12.2018 г., вписан под № 58, т. VІІ, вх. рег. № 

1867 / 20.12.2018 г. на на Службата по вписванията при Районен съд - гр. 

Елена;  

1.3. Имот с идентификатор 27190.108.39, с НТП „Изоставена орна земя“, 

частна собственост по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. 

Елена (имот № 108039 по КВС); 

 

 



 

1.4. Имот с идентификатор 27190.108.40, с НТП „Изоставена орна земя“, 

частна собственост по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. 

Елена (имот № 104040 по КВС); 

1.5. Имот с идентификатор 27190.108.42, с НТП „Изоставена орна земя“, 

частна собственост по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. 

Елена (имот № 108042 по КВС). 

2. Възлага на кмета на община Елена извършването на всички фактически и 

правни действия във връзка с придобиването на имотите по т.т. 1.3., 1.4. и 1.5., 

включени в обхвата на ПУП – ПЗ, и обезщетяването на собствениците им, при 

спазване на разпоредбите на действащата нормативна уредба. 

 

На основание чл. 215 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването му в „Държавен вестник" чрез Община Елена пред Административен 

съд гр. В. Търново. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


