
 

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: www.elena.bg 

 
Изх.№ РД.01.02 - _____ / 16.04.2015 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

П Р Е Д Л О Ж Е НИ Е  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - 

парцеларен план на засегнатото трасе на общински път VTR 1080 и контактни имоти по КВС 

на землище с. Тодювци в обхвата на свлачище № VTR13.72607.02 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Регистъра на „Геозащита” гр. Плевен е регистрирано свлачище с № VTR13.72607.02, активирало се 

в зоната общински път VTR 1080, на 275 метра западно от околовръстния полигон на с. Веселина.  

Съгласно изискванията на чл. 96 от Закона за устройство на територията и задължителните указания 

на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, дадени с писмо изх. № 03-01-7 / 

21.01.2015 година, е необходимо изготвяне и процедиране на ПУП - Парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура и контактните имоти, засегнати от активиралото се свлачище. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 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, 

както и с чл. 29 ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет Елена: 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план на 

засегнатото трасе на общински път VTR 1080 и контактните имоти по КВС на землище с. 

Тодювци в обхвата на свлачище № VTR13.72607.02.  

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план на 

засегнатото трасе на общински път VTR 1080 в обхвата на свлачище № VTR13.72607.02. 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 
Изготвили: 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

08.04.2015 г., 16:00 ч. 


