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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 - _____ / 03.06.2014 г. 

 

ДО 

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: Повторно разглеждане на съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП 

„пасище, мера”) по КВС на землище с. Тодювци, собственост на община Елена 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

С Решение № 26 по Протокол № 3 от 06.03.2014 г. Общински съвет Елена е дал съгласие 

за корекция на имот № 000365 с площ 4 877 кв. м., НТП „Пасища, мери”, местност 

„Поленито” по КВС на землище с. Тодювци, съгласно изготвените скици - проект за 

разделяне (делба) на три новообразувани имота с проектни № № 000367 с площ 2 247 кв. 

м., НТП „Пасища, мери”, 000368 с площ 729 кв. м., НТП „Полски път” и 000369 с площ 2 

139 кв. м., НТП „Пасища мери” по КВС на землище с. Тодювци, както и да се промени 

НТП на имот с проектен № 000367 по КВС на землище с. Тодювци от „Пасища, мери” на 

НТП „Нива“. 

Със Заповед № ОА04-3013 / 21.03.2014 г. областният управител на област Велико Търново 

е върнал горецитираното решение за ново обсъждане в Общински съвет Елена. Част от 

мотивите за връщането са, че в основанията, послужили за вземане на Решение № 26 / 

06.03.2014 г., е налице смесване на разпоредби между Правилника за прилагане на Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за кадастъра и имотния 

регистър. 

След запознаване с мотивите на областния управител намирам, че същите са основателни. 

Разпоредбите на двата нормативни акта са алтернативно приложими и взаимно 

изключващи се, като конкретния случай попада в приложното поле на разпоредбите на 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Поради това, внасям за ново разглеждане проекта за решение, заедно с мотивите към него. 

Във връзка с оглед на общински пътища бе констатирано несъответствие на трасето на 

пътя от с. Багалевци за с. Садината с трасето нанесено в Картата на възстановената 

собственост (КВС) на землище с. Тодювци.  
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След извършено геодезическо заснемане се установи, че трасето на пътя попада върху 

имот № 000365, НТП „Пасища, мери”, площ 4 877 кв. м., местност „Поленито” по КВС на 

землище с. Тодювци. Върху този имот попадат и части от имоти, находящи се в 

околовръстния полигон на с. Багалевци, поради което част от имота трябва да се промени 

като НТП от „Пасища, мери” на НТП „Нива”, общинска частна собственост.    

Изготвени са скици – проект за разделяне (делба) на имот № 000365, както следва: 

- имот с проектен № 72607.0.367 с площ 2 247 кв. м., НТП „Пасища, мери”; 

- имот с проектен № 72607.0.368 с площ 729 кв. м., НТП „Полски път”; 

- имот с проектен № 72607.0.369 с площ 2 139 кв. м., НТП „Пасища мери”. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.26, ал.10 и чл.45и от Правилника за прилагане 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Елена 

1. Дава съгласие за корекция на имот № 000365 с площ 4 877 кв. м., НТП „Пасища, 

мери”, местност „Поленито” по КВС на землище с. Тодювци, съгласно изготвените 

скици - проект за разделяне (делба) на три новообразувани имота с проектни № № 

000367 с площ 2 247 кв. м., НТП „Пасища, мери”, 000368 с площ 729 кв. м., НТП 

„Полски път” и 000369 с площ 2 139 кв. м., НТП „Пасища мери” по КВС на землище 

с. Тодювци. 

2. Дава съгласие да се промени НТП на имот с проектен № 000367 по КВС на 

землище с. Тодювци от „Пасища, мери” на НТП „Нива.    

3. Възлага на кмета на община Елена да предприеме действия по изпълнение на 

процедурите, предмет на настоящото решение, в законово установените срокове. 

 

 

 

  

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


