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изх. № РД.01.02 - _____ / 18.05.2017 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Отпускане на целеви средства за покриване на необходими и неотложни
разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили вреди в резултат на
интензивни дъждове на 13 - 14 юни 2016 г. (форсмажор) и запазване целостта на
Регионалната система за управление на отпадъците
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На проведено на 19.01.2017 г. Общо събрание на Регионално сдружение за управление на
отпадъците регион Велико Търново бяха представени документи от ДЗЗД „Регионално
депо - Велико Търново 2015“ - оператор на Регионалната система за управление на
отпадъците, във връзка с доказване основателността на искането за възстановяване на
направени необходими и неотложни разходи за запазване на предоставената им за
стопанисване регионална система, във връзка с нанесени щети вследствие на
„непреодолима сила“ (форсмажор). Представен бе и Сертификат за форсмажор № 26 от
02.08.2016 г. издаден от Българската търговско-промишлена палата.
От представените документи и становището на лицето, упражнявало надзор при
строителството на обекта – ДЗЗД „Трансдисижънс“, се установи, че настъпилите през м.
юни 2016 г. щети са резултат на форсмажорни обстоятелства (обилни дъждове), които не
попадат в обхвата на гаранцията за дефекти, тъй като не са резултат от лошо и / или
некачествено изпълнение.
С оглед задълженото си на добър стопанин, съгласно сключения на 18.02.2016 г. Договор
за избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за
управление на отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна
Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за
неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за
компостиране и с цел опазване на обекта и охраняване интереса на общините - членове на
Регионалната система за управление на отпадъците, операторът е възложил незабавен и
неотложен ремонт, като са представени доказателства за размера и стойността на
извършената работа. Общата стойност на извършените работи е 48 827.12 лв. с включен
ДДС.

С Решение № 2 / 19.01.2017 г. на Общо събрание на Регионално сдружение за управление
на отпадъците - регион Велико Търново е прието да се докладва на съответните общински
съвети необходимостта от целеви средства, които да се предоставят на Регионално
сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново за покриване на
направеният разход, в процент, съобразно дела на всяка община (за община Елена този
дял е 5.9%).
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните
превози, Общински съвет Елена
Дава съгласие за отпускане на средства от резерва за непредвидени и неотложни
разходи по бюджета на община Елена в размер на 2880.80 лв. в полза на Регионално
сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново с предназначение:
за заплащане на извършените необходими и неотложни разходи за запазване на
Регионалната система за управление на отпадъците.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:

Ангелинка Йорданова, главен инспектор „ОСВ“
19.05.2017 г., 14:20 ч.

Съгласувал:

Елка Николова, директор дирекция „ФБМП“

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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