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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 7/ 27.01.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 / 27.01.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на общината и съгласие за 

съфинансиране на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

В.Търново, Г.Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица” 

 

 

Община Елена участва в сдружение „За чисти селища” с цел изграждане на 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините В.Търново, Г.Оряховица, 

Лясковец, Елена, Златарица и Стражица”. 

1.Водещата община е община Велико Търново. Тя трябва да проведе 

необходимите процедури по ЗОП през идващата 2011 година, за което е необходимо 

общинските съвети на останалите общини членове на сдружението да упълномощят 

кметовете с правото да упълномощят кмета на водещата община да проведе процедура 

по ЗОП, необходима за кандидатстване пред ОП ”Околна среда 2007- 2013”.  

2.Необходимо е извършването на съфинансиране през 2011 година с цел по-

нататъшното развитие на проекта. Дела на Община Елена възлиза на 21 276 лв. от 

общите 360 000 лв., в които са включени разходи за: Архиологични 

проучвания,отреждане на площадка, възлагане на задание за ПУП, изработване на 

ПУП, отчуждителни процедури, обнародване в ДВ, публикации, оценка на гори в 

земеделски имоти. 

 На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.15 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА 

Р Е Ш И :  

 
1.Общински съвет гр. Елена упълномощава Кмета на общината да упълномощи Кмета 

на водещата община (община В.Търново) да проведе процедура по ЗОП, необходима за 

кандидатстване пред ОП „Околна среда 2007- 2013”. 

2.Дава съгласие за съфинансиране с 21 276 лв. на предстоящите процедури през 2011 

година за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините В.Търново, 

Г.Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица” 

  
Мотиви: Изпълнение на Директива Dir 1999/31/EС за изграждане на регионални 

съоръжения за депониране на неопасни отпадъци и закриването на съществуващи депа 

неотговарящи на нормативните изисквания. 
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