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  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1017 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 62/25.07.2011 г., изм. с Решение № 181 по Протокол № 

9/23.05.2012 г. 
 

По седемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 2 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

във връзка с Решение № 1 по Протокол № 10/18.05.2012 г. и Решение № 4 по 

Протокол № 6/14.07.2011 г. на Общото събрание на Регионалното 

Сдружение за управление на отпадъците – „Янтра-Лом 2008” и Покана за 

кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по проект за „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” и Докладна записка с вх. № 

242 от 18.05.2011 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства като партньор на общините 

Борово, Бяла, Ценово, Полски Тръбмеш, Опака и на Регионално Сдружение за управление 

на отпадъците – „Янтра-Лом 2008” с проектно предложение за „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците” на оперативна програма 

„Околна среда 2007 – 2013 г. с референтен номер: BG161PO005/10/2.10/07/22. 

2. Дава съгласие община Бяла да бъде водеща община при кандидатстване по 

процедурата по т. 1 и управлението на проекта. 

3. В изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение, упълномощава Кмета на 

община Две могили да подпише от името на община Две могили Споразумение за 

партньорство с община Бяла, в качеството и на водеш партньор и общините Борово, 

Ценово, ПолскиТръбмеш, Опака и създаденото от тях  Регионално Сдружение за 

управление на отпадъците – „Янтра-Лом 2008” по проекта и процедурата пот. 1. 

4. Удостоверява, че дейностите по проект „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” отговарят на приоритетите на 

Актуализирания общински план за регионално развитие на община Две могили 2007 – 

2013 г. 

5. (Изм. с Решение № 181 по Протокол № 9/23.05.2012 г. на Общински съвет – Две 

могили) Дава съгласие община Две могили да осигури собствен финансов принос по 

проектното предложение по т. 1 в размер на 195 542.69 лева. 



6. Собственият финансов принос по т. 5, община две могили ще осигури от такса 

„Битови отпадъци” за времето на изпълнение на проекта и собствени средства от 

общинския бюджет за 2012 г., 2013 г. и 2014 г.  

7. Възлага на Кмета на община Две могили в изпълнение на решението по т. 6 да 

представя през Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” през всяка 

от годините на изпълнение на проекта (2012 г., 2013 г. и 2014 г.) решението на Общинския 

съвет, с което се приема годишния бюджет, придружено с извлечение от бюджета, в което 

е посочено в кое бюджетно пера са включени разходите за собствено участие по проекта. 

8. Възлага и упалномощава Кмета на община Две могили да извърши всички 

необходими действия свързани с настоящото решение, както и да подписва всички 

документи при кандидатстване, включително декларация за партньорство по проект за 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” 

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетна ос 2„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 

отпадъците” на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г. с референтен номер: 

BG161PO005/10/2.10/07/22. 

 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника.  

 „ За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

 

 

 

 
Вярно с оригинала 

 

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

                   (М. Иларионова)                    (Хр. Ефтимова) 

 


