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Изх. № РД.01.02- _____ / 18.07.2014 г. 

 

ДO 

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: Съгласие за извършване на корекция на имот № 103100 (с НТП „Полски път”), 

обединяването му с полски пътища, собственост на община Елена, с № № 103013 и  103018  

по КВС на землище с. Яковци, и промяна на НТП на новообразувания имот от „Полски 

път” в „Местен път” 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В община Елена е постъпила молба с вх. № РД.02.15-128 / 10.04.2014 година от Иван 

Радославов Маринов, Иван Серафимов Сяров и Веско Петков Василев - собственици на имоти 

№ № 103015 и 103588 по КВС на землище с. Яковци. Тези имоти граничат с имот № 103018, с 

НТП „Полски път”, който няма връзка с общинската пътна мрежа. Във връзка с възникнала 

инвестиционна инициатива и предстоящи процедури по реда на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) е необходимо да се 

осъществи възможност за транспортна връзка на имот № 103015 чрез полските пътища до 

общинската и държавната пътна мрежа. 

За целта се извършва следната корекция: имот № 103100, с НТП „Полски път”, собственост на 

община Елена, с площ 102.13 кв. м. се премества ситуационно в южната част на имот № 

103012, с НТП „Нива”, собственост на „МАКС АРТ” ООД с. Игнатовци, след което 

коригираният полски път се обединява с имоти № № 103018 и 103013 (двата с НТП „Полски 

път”, собственост на община Елена). Новообразуваният имот (полски път) осъществява достъп 

до имот № 001276 – общински път ІV клас, връзка със с. Яковци и с държавен път ІІІ-551 гр. 

Елена – с. Средни колиби. Променя се НТП на новообразувания имот от „Полски път” в 

„Местен път”, което не води до промяна на вида собственост – общинска публична. 

Имотите, собственост на „МАКС АРТ” ООД се коригират, както следва: имот № 103012, с НТП 

„Нива” се намалява със заетата от пътя площ от 102.13 кв. м., а имот № 103011, с НТП „Нива” 

се увеличава със същата площ.  

Корекцията запазва първоначалната обща площ на имотите собственост на „МАКС АРТ” ООД 

с. Игнатовци, които са маломерни, и предвидените промени не нарушават изискванията на чл. 7 

от ЗОЗЗ и чл. 72 от Закона за наследството.  
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За извършването на корекцията е представена нотариално заверена декларация от собственика 

на имоти № № 103011 и 103012 по КВС на землище с. Яковци - „МАКС АРТ” ООД, със 

седалище и адрес на управление с. Игнатовци, община Елена, ЕИК 104687543, представлявано 

от Жил Бартлет и Артър Макефрий. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния: 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и 

чл.29, ал.1 от Закона на опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие за ситуационна корекция на имот № 103100, с НТП „Полски път”, 

собственост на община Елена, с площ 102.13 кв. м., обединяването му с имоти № № 103018 

с площ 165.58 кв. м. и 103013 с площ 273.10 кв. м. (двата с НТП „Полски път”, собственост 

на община Елена) по КВС на землище с. Яковци и образуване на нов имот „Полски път” с 

площ 540.81 кв. м. 

2. Дава предварително съгласие за извършване на корекцията, състояща се в обединяване 

на имотите и промяна на НТП на новообразувания имот от имоти № № 103100, 103013 и 

103018 по КВС на землище с. Яковци с площ 540.81 от НТП „Полски път” на НТП 

„Местен път” на заинтересованите лица Иван Радославов Маринов – гр. Елена, ул. „Ст. 

Михайловски” № 45, Иван Серафимов Сяров – гр. Елена, ул. „Ст. Михайловски” № 40, 

вх. „А”, ет. 3, ап. 5 и Веско Петков Василев - гр. Елена, ул. „П. Ю. Тодоров” № 36 да 

извършат процедурите от името на Община Елена и за тяхна сметка.  

3. Промяната на НПТ на новообразуваният път от „Полски” в „Местен” с площ 540.81 кв. 

м. се извършва без да се заплаща местна такса, съгласно чл. 30, ал. 4 от ЗОЗЗ. 

4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизането в сила на 

решението на Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ. 

5. Упълномощава Кмета на община Елена да извърши всички необходими законови 

действия. 

 

 

С уважение, 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 


