
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А  

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

тел. 06151/60-26, факс 06151/65-10 web: administration.elena.bg 

 
изх. № РД.01.02- _____ / 28.08.2014 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: Допълване на учредено право на строеж за гараж в УПИ І „За надземни 

гаражи и трафопост” в кв. 86 „А” по плана на гр. Елена. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В община Елена е постъпила молба с вх. № ФС.03.03-17 / 22.05.2014 година от Юсеин 

Ембиев Реджебов - гр. Елена, ул. „Крайбрежна” № 37, собственик на ограничено вещно 

право за строеж на гараж със ЗП 18,60 кв. м. в УПИ І „За надземни гаражи и трафопост” в 

кв. 86 „А” по плана на гр. Елена, учредено с Договор № РД.02.11-115 / 17.10.2008 година на 

община Елена, вписан под № 156, т. І, парт. кн. № 1470 / 20.10.2008 година на Служба по 

вписванията. Молбата на г-н Реджебов е да се увеличи правото на строеж от 18,60 кв. м. до 

29 кв. м., тъй като се налага да построи гараж за микробус с необходими размери 6,90 м. / 

4,20 м.  

Съгласно становище на гл. архитект на община Елена учреденото право е върху гаражна 

клетка № 1, която е ситуирана в западната част на УПИ І „За надземни гаражи и трафопост” 

в кв. 86 „А” по плана на гр. Елена. Предвидено е свързано застрояване от източната страна 

с изграден гараж. Поради шахматното разположение на свързаните двойки гаражни клетки 

е допустимо увеличаване на размера на гараж № 1 на север и на запад до исканите размери. 

За УПИ І „За надземни гаражи и трафопост” в кв. 86 „А” по плана на гр. Елена е съставен 

АЧОС № 431 / 14.02.2005 година, вписан под № 86, т. ІІ, парт. кн. № 326, д. 290, стр. 8607 / 

21.02.2005 година на Служба по вписванията гр. Елена. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 55, ал. 5 

от НРПУРОИ на Общински съвет Елена (приета с Решение № 39 от 30.04.2014 г. на 

Общински съвет - гр. Елена), Общински съвет - Елена: 
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1. Дава съгласие за допълване на учредено право на строеж за построяване на един 

брой гараж (петно № 1) в УПИ І „За надземни гаражи и трафопост” в кв. 86 „А” по 

плана на гр. Елена със ЗП 29 кв. м. на Юсеин Ембиев Реджебов с ЕГН 5612221483, с 

постоянен адрес гр. Елена, ул. „Крайбрежна” № 37, вх. „Б”, ет. 4, ап. 10. 

2. Възлага на кмета на община Елена да допълни Договор № РД.02.11-115 / 17.10.2008 

година на община Елена за учредяване право на строеж, вписан под № 156, т. І, парт. 

кн. № 1470 / 20.10.2008 година на Служба по вписванията, след  изготвяне на оценка за 

10,40 кв. м., разлика от учредените 18,60 кв. м. до исканите 29 кв. м.  

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 
Изготвили: 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

28.08.2014 11:30 ч. 

 


