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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 644 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 48/23.04.2010 г.   
 

По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 8 и чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията 

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация  във връзка с 

чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 16, 

ал. 3, т. 4 от Закона за управление на отпадъците в региони 

„Левски, Борово, Велико Търново и Варна – България” и 

подготовка на инвестиционен проект за „Изгражане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион 

Борово/Бяла” с финансовата погрепа на ОП „Околна среда 2007 – 

2013г.” по Приоритетна ос и Докладна записка с вх. № 122 от 

07.04.2010 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие за изграждане на регионално депо за ТБО да се 

определят площадки: № 5 Бяла – Север I, разположена в имот с № 000960 – 

публична общинска собственост (с площ от 100 дка), в землището на гр. 

Бяла, като основна площадка и като алтернативна площадка - № 5б Бяла – 

Север III, включваща в себе си част от имот с № 18015 – публична общинска 

собственост и имоти – частна общинска собственост  (с обща площ на 

площадката около 100 дка), във връзка с реализацията на ИСПА проект 

„Подготовка на мерки зауправление на отпадъците в региони „Левски, 

Борово, Велико Търново и Варна – България” и подготовката на 

инвестиционен проект за „Изграждане на регионална система за управление 

mailto:e-mail@&dve


на отпадъците в регион Борово/Бяла” с финансовата подркрепа на ОП 

„Околна среда” 2007-2013 г. по Приоритетна ос 2. 

 2. Дава съгласие да се проведе процедура по Оценка въздействието 

върху околната среда (ОВОС) и Оценка по съвместимост (ОС) на 

инвестиционно предложение за изграждане на регионално депо за твърди 

битови отпадъци за регион Борово/Бяла , с две проучвани алернативни 

площадки: № 5 Бяла – Север I разположена в имот с № 000960 – публична 

общинска собственост (с площ от 100 дка), в землището на гр. Бяла, като 

основна площадка и като алтернативна площадка - № 5б Бяла – Север III, 

включваща в себе си част от имот с № 18015 – публична общинска 

собственост и имоти – частна общинска собственост  (с обща площ на 

площадката около 100 дка), и на всички свързани с изграждането и 

експлоатацията му обекти и дейности, в това число инсталация за 

сепариране, съоръжения за компостиране, център за рециклиране, 

включително сепариращо съоръжение и компостираща площадка, довеждаща 

инфраструктура и транспортна схема, във връзка с реализация на ИСПА 

проект „Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони 

„Левски, Борово, Велико Търново и Варна – България” и подготовката на 

инвестиционен проект за „Изграждане на регионална система за управление 

на отпадъците в регион Борово/Бяла с финансовата подкрепа на ОП „Околна 

среда” 2007-2013 г. по Приоритетна ос 2. 
 

Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

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

         (М. Иларионова)             (Б. Георгиев) 


