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ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛИН ПЕЛИН 

     

 Чрез г-н Николай Плещов 

Председател общински съвет община Елин Пелин  

 

Ж А Л Б А 

ОТНОСНО: Изграждането на Завод за възстановяване на синтетични органични 

полимери“ в УПИ ІІ-12,13,14,15,16,17,19,26, кв. 14, м. „СПЗ”, землище на гр. Елин 

Пелин, община Елин Пелин, с възложител от „Интегра пластик“АД 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Гражданска инициатива – За бъдеще на община Елин Пелин е иницирана по смисъла на ЗПУЧГДВМС. 

В това си качество, категорично възразяваме против изграждане на Завод за възстановяване на 

синтетични органични полимери в УПИ ІІ-12,13,14,15,16,17,19,26, кв. 14, м. „СПЗ”, землище на гр. Елин 

Пелин, община Елин Пелин, с възложител от „Интегра пластик“АД, по следните причини:  

Кметът на общината, едностранно и еднолично,  е извършил редица нарушения на 

административнопроизводствени правила, които са в пълно противоречие с материалноправните  

разпоредби и несъответствие с целта на закона, което ще доведе до необратими последици и осъждане 

на общината за грешни решения с хиляди левове, а именно:  

С договор между Кмета на Община Елин Пелин – Галя Георгиева, въз основа на решение на Общински 

съвет – Елин Пелин е възложен за проектиране Общ устройствен план на община Елин Пелин. Същият 

е представен през 2016 г. и върнат със забележки за отразяване. До този момент такъв не е представен 

в община Елин Пелин, но видно от издадените заповеди на Кмета, се прави нещо, което на нас не ни е 

известно.  

Тъй като Общинският съвет не е приел правила в етапа на изработване на общия устройствен план, се 

прилагат общите правила, предвидени в чл.21, т.11  от ЗМСМА и чл.133 от ЗУТ.  

Чл.133 е категоричен, че всички подробни устройствени планове за инвестиционно проектиране за нови 

строежи в поземлените имоти може да се разрешава с допускане от Общинския съвет за изработване на 

подробен устройствен план, така и заповедите за тяхното изменение, се приема и одобрява  от органа, 

компетентен да одобри Общия устройствен план, а това е Общински съвет Елин Пелин, съгласно чл.127, 

ал.6 от ЗУТ.  

Буди недоумение фактът, че Общинският съвет не го интересува договорът, условията и процедурата по 

възлагане и изработване на Общ устройствен план на община Елин Пелин, както и изплатените суми на 

изпълнителите на ОУП и Екологична оценка на ОУП. По този начин общината в един момент ще се 

окаже под сериозен натиск от екологични проблеми.  
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Действията на Кмета на общината, в периода на сключване на договора за проектиране на ОУП на 

община Елин Пелин, до днес, поставят под въпрос всички изменения с подробни устройствени планове, 

на които е променена устройствената зона и води до тяхната отмяна, поради факта, че Кмета не е 

оправомощено лице.  

Освен това, съгласно чл.108 от ЗООС, Кметът на общината има редица задължения, които не можахме 

да открием на сайта на общината, вкл. общинския план за защита при бедствия по чл. 9, ал. 10 от Закона 

за защита при бедствия. 

 

В конкретният случай фактите са следните:  

1.Със заповед № 252/ 06.03.2007г на кмета на община Елин Пелин е изработен ПУП-ПРЗ за имоти №№ 

058012, 058013, 058014, 058015, 058016, 058017, 058019, м. “Селището”, в землището на гр.  Елин Пелин 

за логистични и складови дейности, одобрен със заповед № ТС-1673/07г, чиито срокове са изтекли 2012 

г. и не попадат в приложното поле на ЗООС и ЗОЗЗ, независимо от издадените документи през 2016 г., 

като по същество земята е земеделска. 

2.Кметът на община Елин Пелин е издал заповед № 29/17.01.2018г. с която е допуснато изменение 

изменения на ПУП  за този имот на по вх.№ УТ2_18-1188,  собственост на  „ЕВРО 07“ АД, за който само 

предполагаме, че е и за производствени дейности. Тази заповед следва да бъде издадена въз основа на 

Решение на РИОСВ, което не намираме в базата данни, на сайта на РИОСВ-София.  По силата на чл.93, 

ал. 8  от  ЗООС,  Решение № СО-44-ЕО/ 10.10.2007 г. за преценка,  е загубило правно действие, ако в 

срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното 

предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда, което е факт и 

го виждаме с очите си. 

3.По какъв начин тогава е издадено разрешение за строеж от 24.04.2018 г. за складове и след това 

променен по 154 от ЗУТ, като несъществени промени? 

4.Факт е, че община Елин Пелин е предоставила възможност за отреждане на Завод за възстановяване 

на синтетични органични полимери, със заповеди  №№ 355/21.05.2018г  и  578/ 31.07.2018г.,с  

допусканията за изработване на ПУП, както и със заповед № 613/ 09.08.2018г. за ПУП-ПП за външно ел. 

захранване на УПИ II-12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26. 

5.До този момент нямаме информация за проектите и процедури по  обявявания и одобрявания по тези 

допускания, въпреки, че задължително се публикуват на интернет страницата на общината и в един 

местен вестник. До днес не са публикувани нито проектите, нито заповедите за такива подробни 

устройствени планове, за да направим възражения и предложения по тези проекти, за които ЗУТ ни дава 

право като заинтересовани лица в производството по обжалване на акта за одобряване, както и по реда 

и условията за одобряване на общ устройствен план по чл.127 от ЗУТ, което означава и обществено 

обсъждане, при промяна предназначението на зоната в процеса на изработване на ОУП. 

6.Площадката на Завода за възстановяване на синтетични органични полимери попада в „Територии с 

режим на превантивна устройствена защита", които не са обявени за защитени със специален закон. До 

този момент няма никакво становище от Кметът на общината и Общинската администрация, както и от 

Общински съвет – Елин Пелин за екологически изисквания, които следва да се поставят по отношение 

на устройствените планове, както и при прилагането им, периода на експлоатация на изградени обекти. 
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7.Завода за възстановяване на синтетични органични полимери с регионален характер ли е, като 

общините Горна Малина и Елин Пелин произвеждат 145 тона годишно пластмасови отпадъци? 

8.Строителството в този поземлен имот отговаря ли на изискванията  за сервитут -50 м по Закона за 

пътищата? 

9.Строителството в този поземлен имот отговаря ли на изискванията  за "Обекти, подлежащи на здравна 

защита"? 

 

Прилагаме Ви и жалбата, с нарушения по производството за издаване на Решение №СО-29-ПР/2018 г. 

на Директора на РИОСВ-София, което обжалваме като незаконосъобразно, пред Министъра на околната 

среда и водите. 

Моля, да бъдат разгледани всички нарушения по горните производства и Общински съвет – Елин Пелин 

да вземе правилно и законосъобразно решение 

 

 

. 

С УВАЖЕНИЕ: АНГЕЛ СЛАВЧЕВ .................................... 

/ Гражданска инициатива - За бъдеще на община Елин Пелин/ 

 


