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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 398 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 20/25.11.2016 г. 
 

По десета 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 и 

Докладна записка с вх. № 546 от 18.10.2016 г. със 17 (седемнадесет) гласа 

„За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
, 

1. Дава съгласие Община Две могили в качеството си на член на Регионално 

сдружение за управление на отпадъците на регион Борово /Бяла, област Русе/ да участва 

при финансиране на проект за изграждане на сепарираща и компостираща инсталации в 

рамките на проект «Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за 

регион Борово (Бяла, област Русе). 

2. Дава съгласие Община Бяла, като Водещ партньор в Регионално сдружение за 

управление на отпадъците на регион Борово /Бяла, област Русе/ да подаде заявление за 

отпускане на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване 

на околната среда /ПУДООС/ за изграждането на сепарираща и компостираща инсталации 

по проект «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион 

Борово /Бяла, област Русе/» в размер на 2 000 000 лева за срок от 3 години с 1 година 

гратисен период.  

3. Средствата, с които Община Две могили ще участва при финансирането на 

проекта и погасяване на заема да бъдат обвързани с брой жители по настоящ адрес, чрез 

събраните по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците средства от 2016 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                      (Айдън Карамехмедов) 


