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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 111 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 11/18.04.2008 г. 
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3, 4 и 5 

от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.3, ал. 2, т 4 и т. 10 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

 

Р Е Ш И : 

 
 1. Приема кандидатстването на Община Две могили по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Референтен номер: 

BG161PO005/08/1.30/01/01, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 

е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни 

ареали”, Процедура: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни 

проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013 г.” да се осъществи с Проект: “Техническа помощ за подготовка на 

инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в град Две могили, област Русе”.  

 2 Декларира, своето съгласие за поемане на общински дълг и дава 

съгласие за получаване на кредит от банка или друга финансова институция 

за осигуряване на налични средства за покриване на разходите по проекта 

преди те да бъдат възстановени, ако проектът бъде финансиран по ОП 

“Околна среда 2007-2013 г.”;   

 3. Дава своето съгласие за поемане на общински дълг и дава съгласие 

за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за 

финансиране на недопустимите разходи, ако проектът бъде финансиран по 

ОП “Околна среда 2007-2013 г.”  

 4. Възлага на Кмета на община Две могили да предприеме всички 

действия, свързани с подготовката и кандидатстването на община Две 
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могили, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

Референтен номер: BG161PO005 /08/1.30/ 01/01, приоритетна ос 1 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 

в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., 

попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура: „Техническа 

помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” да се осъществи с Проект: 

“Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Две могили, 

област Русе.  

 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

при ОбС: ......................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:      (п ) 

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 


