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П Р О Т О К О Л 
 

№ 13 
 

Днес, 04 юни 2008 година, в 15.30 часа, започна тринадесето извънредно 

заседание на Общински съвет – Две могили. 
 Същото бе открито от Байчо Георгиев – Председател на Общински 

съвет.  

 Той съобщи, че на него присъстват 16 (шестнадесет) общински съветника. 

 Отсъства: Огнян Стефанов Георгиев. 

 Байчо Георгиев обяви, че през тази седмица, в деловодството на съвета е 

постъпила Докладна записка с вх. № 152/02.06.2008 г. от Драгомир Дамянов – 

Кмет на Община Две могили, относно: Вземане на решение за поемане на 

общински дълг и за получаване на кредит от банка или друга финансов 

институция за финансиране на необходимите разходи, при одобряване на 

проект за финансиране по ОС 2, дейности с отпадъци от ОП “Околна среда 

2007-2013 г”. Същата следва да бъде разгледана и по нея бъде взето решение в 

срок 05.06.2008 година. Заедно с другите документи по проекта, трябва да бъдат 

подадени в град София до 17.00 часа на 06.06.2008 г. 

 Това наложи и свикването на това извънредно заседание: 

Други предложение за изменение и допълнение на проекта за дневен ред 

не бяха направени. 

При последвалото гласуване, Общинския съвет прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

 1. Вземане на решение за поемане на общински дълг и за получаване на 

кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на 

необходимите разходи, при одобряване на проект за финансиране по ОС 2, 

дейности с отпадъци от ОП “Околна среда 2007-2013 г”. 

 Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

2. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Драгомир Дамянов – Кмет на 

Община Две могили:  
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 Вземане на решение за поемане на общински дълг и за получаване на 

кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на 

необходимите разходи, при одобряване на проект за финансиране по ОС 2, 

дейности с отпадъци от ОП “Околна среда 2007-2013 г”. 

 В допълнение, Кмета каза: Съвместно с Общините Опака, Борово, Бяла, 

Ценово и Полски Тръмбеш по Проекта ИСПА бяхме изпратили писмо до 

Министъра на околната среда и водите, в което бяхме задали конкретни 

въпроси относно кандидатстването ни с Проекти за техническа помощ по ОС 2 

на Оперативна Програма „Околна среда”. Този Проект е за изграждане на 

Регионално депо за отпадъци, който до голяма степен ще ни помогне да решим 

проблемите, свързани с управлението на отпадъците на територията на нашите 

Общини. Проекта е почти готов. Основната цел на Проекта е затваряне на 

цикъла в управлението на отпадъците - от организираното събиране на битовите 

отпадъци, до закриване на сметищата в населените места на общината като 

събраните отпадъци се депонират на регионалното депо в Борово/Бяла, и 

изграждането на претоварени площадки за събиране, сепариране и третиране с 

последващо оползотворяване на биоразградимата компонента от общото 

количество отпадъци и даване на възможност за използването й за обогатяване 

на почвите от земеделските производители и селските стопани в района, което 

от своя страна способства за развитието на екологично земеделие в общината. 

По този начин отпадъците, които не могат да бъдат оползотворени или 

предадени за рециклиране и трябва да бъдат превозени за депониране до 

Регионално депо Борово/ Бяла ще са с много намалено количество. Това ще 

допринесе за намаляване на транспортните разходи. Опазването на почвите е 

друг важен момент в изискванията на ЕС към страната ни, който ще бъде 

положително повлиян от изпълнението на поставените задачи в проекта за 

финансиране. 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 

 1. Енчо Петров – Общински съветник: Нещата за сметището щяха да 

бъдат по напреднали, ако община Борово не се бяха издънили. Тия 

допълнителни площадки, също са едно много добро нещо, което ще се направи. 

Надявам се това което е замислено да стане. 

 След приключване на разискванията по първа точка, Общинския 

съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, прие 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 140 
 

 1. Дава съгласие за поемане на общински дълг и за получаване на кредит 

от банка или друга финансова институция за финансиране на  разходи по 

Проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 
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свързани с устойчиво решаване на проблеми с отпадъците в община Две 

Могили”, ако проектът бъде финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”; 
 

 Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
  

По втора точка от дневния ред: Изказвания, питания, становища и 

предложения от граждани. 
 Кмета на Община Две могили връчи на Мехмед Селменов Чолаков 

Свидетелство с благодарност за направеното дарение в размер на 1000 лева в 

полза на Община Две могили.  

 Други изказвания, питания, становища и предложения не бяха 

направени 
 

 Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет – Две могили: 

 Поради изчерпване дневния ред на дванадесетото заседание на 

Общинския съвет, обявявам същото за закрито. 
 

 

НН/НН 

          

          Председател на Общинския съвет – Две могили:  

                    

      ____________________ (Байчо Петров Георгиев) 


