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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 95 / 21.09.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 13 / 21.09.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за участие на община Елена, за финансиране на 

проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) по 

приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 

отпадъци”, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални 

системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), 

Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски 

(Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, и 

даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг и даване на съгласие 

за получаване на кредит на определена банка или друга финансова институция за 

осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта преди 

възстановяването им от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” 

 

 
На 18.11.2010 г. Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013” (ОПОС) изпрати покана за кандидатстване по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2: „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, Процедура 

BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на 

отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, 

Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, 

Разлог, Стара Загора и Ямбол”, с краен срок за кандидатстване 30.09.2011 г. 

От своя страна УО е сключил договор за „Техническа помощ за управление на 

отпадъците в региони Левски, Борово, Велико Търново и Варна” с Консорциум 

„Enviroplan S.A. – N.T.U.A-Kocks Consult Gmbh”, чиито продукт се явява безвъзмездна 

помощ, а именно: изготвяне на работен вариант на работен проект за регион Велико 

Търново, комплект документации за участие в обществени поръчки, формуляр за 

кандидатстване и окончателен доклад. 

Окончателната пълна техническа документация бе получена на 08.08.2011 г. 

Съгласно Поканата за представяне на проектни предложения по процедурата: 

- Раздел 4.3. „Задължителен финансов принос на общините от региона” – 

„Бенефициентът трябва да осигури собствен принос към финансирането на проекта. В 

общия случай участието на общините от региона във финансирането на проекта ще 

бъде не по-малко от 5% от допустимите разходи”; 



- 4.4. „Финансиране на проекта”, като доказателство за изпълнение на проекта, 

кандидатът и партньорите за безвъзмездна финансова помощ следва да представят 

копие от Решение на Общински съвет за поемане на общински дълг и даване на 

съгласие за получаване на кредит от определена банка или друга финансова 

институция за финансиране, ако проектът бъде финансиран по ОПОС. 

Въз основа на анализа ползи – разходи е определено собственото участие на 

общините от региона в размер на 3 273 530 лв. с вкл. ДДС, който се разпределя между 

общините от региона, както следва: 

- община Велико Търново – 47.13% или 1 542 814.69 лв.; 

- община Горна Оряховица – 27.68% или 906 113.10 лв.; 

- община Лясковец – 8.11% или 265 483.28 лв.; 

- община Елена – 5.90% или 193 138.27 лв.; 

- община Златарица – 2.58% или 84 457.07 лв.; 

- община Стражица – 8.60% или 281 523.58 лв. 

Горното разпределение е на база взето решение на Общото събрание на 

Сдружение „За чисти селища” за % дялово участие. 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, параграф 15 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г. 

във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

 

Р Е Ш И :  
 

1. Дава съгласие за участие на община Елена, за представяне на проект по 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по приоритетна ос 2: „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, Процедура 

BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на 

отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, 

Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, 

Разлог, Стара Загора и Ямбол”, като следва да осигури собствен принос към 

финансирането на проекта в размер на 193 138.27 лв. (сто деветдесет и три хиляди сто 

тридесет и осем лв. и 27 ст.) от допустимите разходи; 

2. Дава принципно съгласие за поемане на общински дълг и получаване на 

кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства 

за покриване на разходи по проекта, в случай на финансиране от Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013”; 

3. В случай на финансиране на проекта от Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013” и след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, 

задължава кмета на община Елена да представи последващо предложение за поемане 

на общински дълг с конкретни параметри, съгласно чл. 17 от Закона за общинския 

дълг.  

 

 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


