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О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 

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

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: administration.elena.bg 

 

 

 

изх. № РД.01.02-_____/ 27.02.2014 г. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

  

Относно: Съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна 

начина на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП „водоем”) по КВС 

на землище гр. Елена, собственост на община Елена 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

В община Елена е постъпило искане с вх. № РД.02.15-481 / 20.11.2013 година от 

„Сортоизпитване - Елена” ООД със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. 

„Й. Й. Брадати” № 72, ЕИК 104099066, представлявано от Милко Здравков 

Моллов, за даване на съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и 

промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 - „водоем” по КВС на 

землище гр. Елена, собственост на община Елена. 

След направено геодезическо заснемане на имот № 001454 с НТП „Водоем” по 

КВС на землище гр. Елена се констатира изместване на имота, при което се засягат 

имот № 001465 с НТП „Пасище”, имот № 001466 с НТП „Нива”, имот № 001455 с 

НТП „Нива”, всичките собственост на „Сортоизпитване - Елена” ООД гр. Елена и 

имот № 001453 с НТП „Пасище”, община Елена, имот № 000080 с НТП „Дере, 

община Елена и имот № 001087 с НТП „Полски път”, община Елена. От огледа се 

установява, че за имот № 001454 по КВС неправилно е вписан НТП „Водоем”. В 

действителност този участък има повишени подпочвени води и за НТП на имота 

следва да се запише „Преовлажнени орни земи”.  

„Сортоизпитване - Елена” ООД гр. Елена собственик на имоти с № № 001465 с 

НТП „Пасище”, 001466 с НТП „Нива”, 001455 с НТП „Нива” дава съгласие за 

корекции от контактна зона.  
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Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 26, ал. 10 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи и § 6, ал. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Общински съвет 

Елена 

 

1. Дава съгласие за корекции от контактна зона на имоти № 001453 с НТП 

„Пасище”, имот № 000080 с НТП „Дере и имот № 001087 с НТП „Полски път”, 

всичките в местност „Стубеля” по КВС на землище гр. Елена, собственост на 

община Елена.  

2. Дава съгласие за промяна на НТП на имот № 001454 с площ 345 кв. м. по 

КВС на землище гр. Елена от НТП „Водоем” на НТП „Преовлажнени орни 

земи” - общинска частна собственост. 

 

  

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

изготвили, 

арх. Красимир Попов – гл. архитект ____________ 

Цветомира Димитрова – гл. спец. УТАБ ____________   

26.02.2014 11:43:06 

 

 


