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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 765 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 47/28.11.2014 г. 
 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с Решение № 6 по 

Протокол № 16/14.11.2014 г. от проведено Редовно Годишно Общо 

Събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците „Янтра – 

Лом 2008”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-

С010/14.12.2012 г. и Докладна записка с вх. № 452 от 17.11.2014 г. със 17 

(седемнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Взема решение за удължаване срока на действие на Споразумението за 

партньорство между Общините Борово, Бяла, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш, 

Опака и Регионално сдружение за управление на отпадъците «Янтра – Лом 2008», във 

връзка с изпълнението на проект: «Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците за регион Борово (Бяла, Област Русе) до 31.12.2015 г. Или до изтичане на 

срока на Договора за безвъзмездна финансова помощ. 

2. Взема решение за подписване на Допълнително споразумение към Договора за 

безвъзмездна финансова помощ ДБФП № DIR-5112122-С010/14.12.2012 г. За удължаване 

на срока за изпълнение на дейностите до 31.12.2015 г. Или до изтичане на срока на 

Договора за безвъзмездна финансова помощ.  

3. В изпълнение на т. 2 от настоящото решение упълномощава Кмета на Община 

Две могили да подпише от името на община Две могили Допълнително споразумение към 

Договора за безвъзмездна финансова помощ ДБФП № DIR-5112122-С010/14.12.2012 г. 

4. Възлага и упълномощава Кмета на община Две могили, да извърши всички 

необходими действия свързани с настоящите решения. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Иларионова)                              (Т. Василева) 


