
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: administration.elena.bg 

 
 

Изх.№ РД.01.02 - _____ / 25.08.2014 г. 

 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

 

Относно: Прекратяване на Сдружение „За чисти селища“ между общините Велико 

Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица 

  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл.24, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл.52 ал.1 от Договор 

за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С013 по оперативна програма „Околна 

среда 2007 - 2013 г.”, сключен във връзка с изпълнение на проект № DIR-5112122-11-79 

“Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико 

Търново”, общините са задължени да създадат по реда на ЗУО регионално сдружение за 

управление на отпадъците, в противен случай Договарящият орган има право да изисква от 

Бенефициента възстановяване на всички изплатени суми, заедно с нормативно 

установените лихви. 

В изпълнение на Решение № 43 / 30.04.2014 г. на Общински съвет Елена, на 20.07.2014 г. 

взех участие в учредяването на новото сдружение - „Регионално сдружение за управление 

на отпадъците - Регион Велико Търново”.  

В тази връзка, регистрираното по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

(ЗЮЛНЦ) Сдружение „За чисти селища”, в което община Елена членува, следва да 

прекрати своето съществуване, тъй като задачите и функциите му се припокриват с тези на 

новоучреденото. 

С Решение № 1 от Протокол № 4 / 20.07.2014 г. Управителният съвет на Сдружение с 

нестопанска цел „За чисти селища” между общините Велико Търново, Горна Оряховица, 

Лясковец, Елена и Златарица свиква Общо събрание на 14.10.2014 г. от 16.00 часа в зала 

102, в сградата на община Горна Оряховица при дневен ред:  
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1. Вземане на решение за прекратяване на Сдружение с нестопанска цел „За чисти селища“ 

между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 

Стражица, със седалище гр. Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги 

Измирлиев“ № 5, Булстат 104631409  и откриване на производство по ликвидация; 

2. Избор на ликвидатор; 

3. Определяне на месечно възнаграждение на ликвидатора; 

4. Определяне срок на ликвидацията; 

5. Други. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.14 от Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел и предстоящото Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „За чисти селища“ 

между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 

Стражица на 14.10.2014 г., Общински съвет – Елена: 

1. Дава съгласие за прекратяване на Сдружение с нестопанска цел „За чисти селища” 

между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 

Стражица, със седалище гр. Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, пл. 

„Георги Измирлиев“ № 5, ЕИК по БУЛСТАТ 104631409, както и за откриване 

производство по ликвидацията му.  

2. Упълномощава инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена и 

представител в Общото събрание на Сдружението, да гласува по т.1 от предварително 

обявения дневен ред както следва: „ЗА“ вземане решение за прекратяване на 

сдружението и откриване производство по ликвидацията му. 

3. Възлага на инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена и представител в 

Общото събрание на Сдружението, да гласува по останалите точки от предварително 

обявения дневен ред, съобразявайки волеизявленията си с интересите на община 

Елена. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 


