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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 82 / 27.06.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 8 / 27.06.2019 г. 

 

 

Относно: Официална позиция на Общински съвет Елена във връзка с Разрешение 

№ 519 / 13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за търсене и проучване на 

неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ „Раюв камък“, 

община Елена, област Велико Търново 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с Разрешение № 519 / 13.06.2019 г. на министъра 

на енергетиката за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – 

индустриални минерали в площ „Раюв камък“, община Елена, област Велико Търново, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. Изразява следната официална позиция: 

1.1. ВЪЗРАЗЯВА срещу инициативата на „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, общ. 

Ветово, обл. Русе за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – 

индустриални минерали – подземни богатства по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 2 

от Закона за подземните богатства в площта „Раюв камък“, разположена в 

землищата на с. Тодювци, с. Буйновци и гр. Елена, община Елена, област 

Велико Търново, като я смята за НЕСЪОБРАЗЕНА СЪС СПЕЦИФИКАТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА И ПРОТИВОРЕЧАЩА НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (2014 - 2020), ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 

№ 54 / 12.06.2014 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА; 

1.2. Настоява незабавно да бъде проведено обществено обсъждане с всички 

заинтересовани страни, на което да бъдат представени намеренията на 

„Каолин“ ЕАД за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – 

индустриални минерали – подземни богатства в площта „Раюв камък“, 

община Елена; 

1.3. Декларира готовност за иницииране и провеждане на местен 

референдум, с цел произнасяне на местната общност по отношение 

намеренията на „Каолин“ ЕАД за търсене и проучване на неметални 

полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства в 

площта „Раюв камък“, община Елена. 

 



 

2. Настоящата официална позиция да бъде изпратена до Министерството на 

енергетиката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на 

земеделието, храните и горите, Министерството на туризма, както и до титуляра 

на Разрешение № 519 / 13.06.2019 г. на министъра на енергетиката - „Каолин“ 

ЕАД, гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе. 

3. Възлага на кмета на община Елена да предприеме всички възможни 

фактически и правни действия в рамките на действащата нормативна уредба с 

оглед недопускане привеждането в действие на горецитираното разрешение до 

провеждането на обществено обсъждане и евентуалното провеждане на местен 

референдум. 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


