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Изх.№ РД.01.02 - _____ / 04.06.2015 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Специализиран подробен 

устройствен план - План за застрояване за „Възстановяване и рекултивация на нарушена 

територия - депо за битови отпадъци в гр. Елена”; 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2014-

2020 година и сключен Договор № DIR-5112122-C013 / 15.01.2014 година за безвъзмездна 

финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 година” по проект № DIR-

5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико 

Търново” (общини В. Търново, Г. Оряховица, Стражица, Лясковец, Елена, Златарица), община 

Елена е длъжна за закрие общинското депо за битови отпадъци, след започване на експлоатация 

на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново.  

Закриването е в съответствие и с приоритетите на Общинския план за развитие на община Елена 

2014-2020 - Приоритет 5: „Създаване на условие за опазване и подобряване на околната среда, и 

постигане ефективно използване на природните ресурси”,  Специфична цел 5.1. „Подобряване на 

екологична инфраструктура, осигуряваща по – добро качество на живот”, Мярка 5.1.3 

„Отпадъци”, Подмярка 5.1.3.5 „Закриване и рекултивация на съществуващо депо”. 

За закриването на депото е необходимо да се изработи Специализиран подробен устройствен 

план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ), съгласно чл. 111, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от 

Закона за устройства на територията (ЗУТ) на следните поземлени имоти по КВС на землище гр. 

Елена, попадащи изцяло или частично в обхвата на депото за битови отпадъци: 

- имот № 107001, с НТП „Изоставена орна земя” – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, община 

Елена; 

- имот № 000526, с НТП „Река” – собственост на държавата, МОСВ; 

- имот № 001916, с НТП „Местен път” – община Елена; 

- имот № 000535, с НТП „Сметище” – община Елена; 

- имот № 108001, с НТП „Пасище” – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, община Елена; 

- имот № 000536, с НТП „Полски път” – община Елена; 

- имот № 000681, с НТП „Храсти” – община Елена; 

- имот № 108038, с НТП „Изоставена орна земя” - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, община 

Елена; 

- имот № 108037, с НТП „Изоставена орна земя” – частна собственост; 

- имот № 108002, с НТП „Нива” – частна собственост; 
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- имот № 108003, с НТП „Нива” - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, община Елена; 

- имот № 108004, с НТП „Нива” – частна собственост; 

- имот № 108005, с НТП „Нива” – частна собственост. 

Имотите не попадат в границите на защитена зона от мрежа Натура 2000, нито в границите на 

защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. 

Изготвено е техническо задание по реда на чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП - план за 

застрояване за имоти № № 107001, 000526, 001916, 000535, 108001, 000536, 000681, 108038, 

108037, 108002, 108003, 108004 и 108005 по КВС на землище гр. Елена за „Възстановяване и 

рекултивация на нарушена територия - депо за битови отпадъци в гр. Елена”. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), Общински съвет Елена 

1. Разрешава изработването на Специализиран подробен устройствен план - План за 

застрояване за имоти №№ 107001, 000526, 001916, 000535, 108001, 000536, 000681, 108038, 

108037, 108002, 108003, 108004 и 108005 по КВС на землище гр. Елена за „Възстановяване и 

рекултивация на нарушена територия - депо за битови отпадъци в гр. Елена”; 

2. Одобрява задание за изработване на Специализиран подробен устройствен план - план 

за застрояване за имоти № № 107001, 000526, 001916, 000535, 108001, 000536, 000681, 108038, 

108037, 108002, 108003, 108004 и 108005 по КВС на землище гр. Елена за „Възстановяване и 

рекултивация на нарушена територия - депо за битови отпадъци в гр. Елена”.  

3. Възлага на кмета на общината организацията по изпълнението на настоящото решение 

при спазване разпоредбите на ЗУТ и приложимото законодателство. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвили: 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

Ангелинка Йорданова, главен инспектор „ОСВ“ 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

02.06.2015 г., 11:45 ч. 


