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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: Разширяване на околовръстния полигон на кв. „Кантона”, с. Майско 

   

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

През последните месеци зачестиха запитвания за закупуване на имоти за жилищно 

застрояване от жители на с. Майско и по-конкретно на кв. „Кантона”. Тъй като липсват 

свободни урегулирани поземлени имоти, налага се да се потърси възможност за 

разширяване на двата строителни полигона на кв. „Кантона”. 

За същия са изработени кадастрални карти и е приета контактна зона, като не са 

извършвани корекции в КВС на землище с. Майско.   

След направени проучвания се установи, че между двата полигона на кв. „Кантона” се 

намира общински имот № 046033, НТП „Изоставени орни земи” по КВС на землище с. 

Майско. Част от този имот с площ 35 043 кв. м., може да се обедини със съществуващите 

два полигона, като се създаде компактна урбанизирана територия, с възможност за 

обособяване на поне четири урегулирани поземлени имота с предназначение „За ниско 

свободно жилищно застрояване”, както и на терени за озеленяване, социална и инженерна 

инфраструктура.   

Предвид 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. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет Елена: 



 2 

1. Дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план – План за 

застрояване и регулация (ПУП - ПЗР) на част от имот № 046033, с НТП „Изоставени 

орни земи” по КВС на землище с. Майско, обединяване със съществуващата 

урбанизирана територия на кв. „Кантона” и определяне на нова строителна граница. 

2. Възлага на Кмета на община Елена да извърши необходимите законови действия 

по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за опазване на 

земеделските земи (ЗОЗЗ). 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвили: 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

18.09.2014 г., 14:10 ч. 


