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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 55 / 07.05.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 6 / 07.05.2020 г. 

 

 

Относно: Съгласие за приемане на Спогодба по чл. 234 от ГПК по т. д. № 258 / 2019 

г. на Окръжен съд - Велико Търново и изплащане на незаплатена част от дължимо 

възнаграждение по Договор за възлагане на обществена поръчка № РД.02.11 - 167 / 

23.07.2013 г. между община Елена и „Хидроизомат“ АД с обект „строителство“ и 

предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на проект 

от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007 

- 2013 г. № 04 / 321 / 01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община 

Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ - 1796 в кв. 93 по плана на 

гр. Елена”. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено поименно гласуване 

със 7 гласа „за”, „против”- 1 „въздържали се”- 5/ 

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Упълномощава кмета на община Елена да подпише Спогодба по чл. 234 от ГПК 

по т. д. № 258/2019 г. на Окръжен съд - Велико Търново; 

2. Дава съгласие Община Елена да изплати незаплатената част от дължимо 

възнаграждение по Договор за възлагане на обществена поръчка № РД.02.11 - 167 / 

23.07.2013 г. между община Елена и „Хидроизомат“ АД с обект „строителство“ и 

предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на проект 

от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 

2007-2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в 

община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по 

плана на гр. Елена”, в размер до 122 082.35 лв. с ДДС. 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


