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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-______/ 27.02.2014г. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Включване на имот № 038008 по КВС на землище с. Средни колиби в 

околовръстния полигон на с. Раювци  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

В община Елена е постъпило заявление с вх. № УТ.02.05-15 / 18.12.2013 година от на 

„Великотърновска промишлена група” ООД, ЕИК 814222474, със седалище и адрес на 

управление гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски” № 31, вх. „Б”, представлявано от 

управителя Румен Добрев Коларов за включване на имот № 038008 по КВС на землище с. 

Средни колиби в околовръстния полигон на с. Раювци.  

„Великотърновска промишлена група” ООД e собственик на застроен имот № 350.78 по 

кадастрална карта, находящ се в околовръстния полигон на с. Раювци. Част от този имот 

се намира извън урбанизираната територия, идентифициран като имот № 038008 по КВС 

на землище с. Средни колиби. Този имот е с приключила процедура по реда на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) - 

Решение № 100 / 12.07.2012 година на Общински съвет - гр. Елена и точка ІІ (9) от 

Решение № КЗЗ-06 / 25.10.2012 година на ОД „Земеделие” гр. В. Търново. Имотът е с 

конкретно предназначение „За ниско свободно жилищно застрояване” и с режим на 

застрояване, съответстващ на режимите на урбанизираната територия с. Раювци. 

Искането на собственика е допустимо, съгласно чл. 17а, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на 

земеделските земи.  

С писмо вх. № УТ.02.04-12 / 05.06.2013 г. на ОД „Земеделие“ гр. Велико Търново, е 

дадено становище относно включване в строителни граници на имоти от КВС с 

приключила процедура по промяна предназначение   

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 
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ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

  

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

и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет - гр. Елена: 

 

1. Дава съгласие за включване на имот № 038008 по картата на възстановената 

собственост (КВС) на землище с. Средни колиби с променено предназначение - „За 

ниско свободно жилищно застрояване” (Решение № 100 / 12.07.2012 година на 

Общински съвет - гр. Елена и точка ІІ (9) от Решение № КЗЗ-06 / 25.10.2012 година на 

ОД „Земеделие” гр. В. Търново) за включване в околовръстния полигон на с. 

Раювци.  

2. Разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване (ПУП - ПЗР) за включване в строителна граница на имот № 038008 по 

КВС, обединяване с имот № 350.78 по кадастрална карта с. Раювци и поставяне на 

околовръстния полигон на с. Раювци по границата на новообразувания УПИ. 

3. След одобряване на ПУП - ПЗР, собственикът да поиска от Общинска служба 

„Земеделие” - гр. Елена да бъде извършена корекция на КВС на землище с. Средни 

колиби, като се отрази изключването на имот № 038008 от КВС на землище с. 

Средни колиби и промяната на околовръстния полигон на с. Раювци. 

 

 

 

 

  

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

изготвили, 

арх. Красимир Попов – гл. архитект ____________ 

Цветомира Димитрова – гл. специалист УТАБ ____________   

26.02.2014 11:10:24 
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Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) Промяна на предназначението на земеделски земи за 

неземеделски нужди може да се допуска за: 

1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на 

територията;  

2. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани 

територии (населени места и селищни образувания); 

3. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 

строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания). 

(2) Не се изисква промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на линейни 

обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена. В тези 

случаи се утвърждава само трасе на обекта. 

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) (1) Собствениците на земеделска земя правят искане пред 

кмета на общината за включването й в строителните граници на населените места и за промяна на 

предназначението й. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) 

 Кметът на общината в 30-дневен срок от постъпване на заявлението прави предложение до комисията по чл. 

17, ал. 1, която се произнася с мотивирано решение в 30-дневен срок от постъпване на предложението. 

Положителното решение е основание за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен 

план при условията и по реда на Закона за устройство на територията. Непроизнасянето в срок се смята за 

мълчалив отказ. 

 

    Имот № 038008 по КВС е конкретно предназначение „За ниско свободно 

жилищно застрояване” – Решение № 100 / 12.07.2012 година на Общински съвет – гр. 

Елена и точка ІІ (9) от Решение № КЗЗ-06 / 25.10.2012 година на ОД „Земеделие” гр. В. 

Търново.    

 


