
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 188 / 29.12.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 17 / 29.12.2022 г. 

 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване за включване имот с 

идентификатор 48057.72.507 по КККР за неурбанизираната територия на землище 

с. Мийковци в околовръстния полигон на с. Игнатовци, обединяване с имот с 

идентификатор 32305.301.38 по КККР за урбанизираната територия с. Игнатовци 

 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 , чл. 110, 

ал. 1, т. 1 и чл. 125, ал. 8 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване с 13 гласа 

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

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за включване в околовръстния полигон на с. Игнатовци на имот 

№ 48057.72.507 по КККР на с. Мийковци с конкретно предназначение - „За 

ниско свободно жилищно застрояване” (ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № 

РД.02.05-397 / 09.10.2008 година на Кмета на община Елена) 

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

регулация и застрояване за включване на имот с идентификатор 48057.72.507 

по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Мийковци в 

околовръстния полигон на с. Игнатовци, обединяване с имот с идентификатор 

32305.301.38 по КККР за урбанизираната територия с. Игнатовци. 

3. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване за включване на имот с идентификатор 48057.72.507 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Мийковци в околовръстния 

полигон на с. Игнатовци, обединяване с имот с идентификатор 32305.301.38 по 

КККР за урбанизираната територия с. Игнатовци и образуване на нов имот с 

проектен идентификатор 32305.301.41 по КККР. 

 

 



 

4. След одобряване на ПУП - ПЗР, собственикът на новообразувания имот да 

поиска от Служба по геодезия, кадастър и картография гр. В. Търново да бъде 

извършена корекция на КККР с. Игнатовци и промяна на околовръстния 

полигон на селото.  

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


