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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: www.elena.bg 

 

изх. № РД.01.02-_____/_____.09.2015 г. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, 

кмет на община Елена 

  

Относно: Съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти № № 

001282, с НТП „Полски път” (собственост на община Елена) и 124018, с НТП 

„Нива” (частна собственост) по КВС на землище с. Яковци  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

В община Елена е постъпило заявление с вх. № УТ.01.02-234 / 03.09.2015 година от 

ЕТ „ФОРЕСТВИЛ - Саид Джамбазов” със седалище и адрес на управление гр. 

Елена, ул. „Стоян Михайловски” 7, ЕИК 203614870, представлявано от  Саид 

Метинов Джамбазов, за извършване на ситуационна корекция на имоти с № № 

001282 и 124018 по КВС на землище с. Яковци. 

Дружеството е собственик на имот № 124023 с НТП „Индивидуално застрояване” 

(ПУП – план за застрояване, одобрен със Заповед № РД.02.05-156 / 03.05.2007 

година на Кмета на община Елена) и имот № 124018 с НТП „Нива” по КВС на 

землище с. Яковци. Достъпът до промененият имот № 124023 е предвиден по 

полски път (имот № 001282, собственост на община Елена) и проектен път (имот с 

№ 105.439.2, собственост на Дружеството). Тази транспортна връзка попада в зона 

с голяма денивелация, гъсто залесена и реализирането и ще наложи изсичане на 

значителен брой широколистни дървета.  

Съществува по-добър достъп до имота, за което е необходимо извършване на 

ситуационна корекция - имот № 124018 се премества североизточно върху частта 

от имот № 001282 с НТП „Полски път”, а полския път се поставя между границата 
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на имот № 124017 и транслирания имот № 127018, като се запазват площите на 

имотите. Начина на трайно ползване на имот № 124018 – „Нива” се запазва, а на 

имот № 001282 се променя от „Полски път” на „Местен път, каквото е 

действителното му предназначение.. 

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 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост (ЗОС)  

 

1. Дава съгласие за извършване на ситуационна корекция на имот № 124018 с 

НТП „Нива” и на имот № 001282 с НТП „Полски път”, при запазване площите 

на имоти. 

2. Дава съгласие за корекция на НТП на имот № 001282 от „Полски път” в 

„Местен път”. 

3. Собственикът на имоти № № 124018 и 124023 по КВС на землище с. Яковци 

да извърши необходимите процедури за корекцията на двата имота пред 

Общинска служба „Земеделие” гр. Елена и община Елена, както и да полагане 

на трайна настилка в участъците от пътя където такава липсва за своя 

сметка. 

 

  

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

за кмет на община Елена – зам. кмет ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

Съгласно Заповед № РД.02.05-180 / 24.03.2015 г. 
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