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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 278 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 15/29.12.2020 г. 
 

По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание §58 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обн. ДВ бр. 105 от 11.12.2020 г. чл. 

52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6 и с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 

за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл. 124 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2020 г. и чл. 39, ал. 1 от Наредба № 6 за 

условията и реда за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне и приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Две могили и 

Докладна записка с вх. № 373 от 15.12.2020 г. след проведено поименно 

гласуване с 11 (единадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 1 (един) глас 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие събраните средства на Община Две могили за месечните отчисления 

по чл. 60, ал. 2, т. 1 и чл. 64, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците за периода от 1 март 

2020 г. до 31 декември 2020 г. да се разходват за издръжка на Регионално депо – град Бяла за 

2020 и 2021 година. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на решението на Общински съвет. 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Димитрова)                  (Юлиана Тодорова) 


