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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 57 / 07.05.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 6 / 07.05.2020 г. 

 

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Министерство 

на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“, обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура „Рекултивация на депа за 

закриване, предмет на процедура по нарушение правото на ЕС по дело С-145/14“ 

за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци 

на територията на община Елена 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Административен договор рег. № 

BG16M1OP002-2.010-0035-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура 

чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, 

предмет на процедура по нарушение правото на ЕС по дело С-145/14“, за изпълнение 

на проект ИСУН BG16M1OP002-2.010-0035 „Закриване и рекултивация на депо за 

битови отпадъци на територията на община Елена“, сключен между община Елена и 

Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ - Управляващ орган на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

13 гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Упълномощава кмета на община Елена да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на 

околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ - 

Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ в  

размер  на  157 861.16 лв. (сто петдесет и седем хиляди осемстотин шейсет и един 



лв. и 16 ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по 

Административен договор № BG16M1OP002 - 2.010 – 0035 - C01 за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 

2020 г.“, процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002 - 2.010 

„Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение правото 

на ЕС по дело С - 145 / 14“, за изпълнение на проект ИСУН BG16M1OP002 - 2.010 - 

0035 „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на 

община Елена. 

2. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по Административен договор рег. № 

BG16M1OP002 - 2.010 - 0035 - C01 / 21.04.2019 г. и да ги представи в указаните 

срокове пред Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция 

„Оперативна програма околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна 

програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“. 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


