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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 335 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 22/22.02.2013 г. 
 

По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

17, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 1, т. 15 и 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилник 

№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 60 и чл. 64 ал. 4 

от Закона за управление на отпадъците и във връзка с чл.8, ал. 8.10. , т. 

8.10.1 и т. 8. 10. 2 и т. 8.10.3 и т. 8.10.4 и т. 8.10.5 и т. 8.10.6. и т. 8.10.7 и 

чл. 9, ал. 1 от сключеното Споразумение за Партньорство от 24.08.2011 г. и 

Докладна записка с вх. № 55 от 13.02.2013 г. с 11 (единадесет) гласа „За”, 4 

(четири) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържали се”, 
  

Р Е Ш И : 
 

1. Определя за свой представител Николай Христов Христов да участва във всички 

мероприятия, свързани с изпълнението и управлението на ПРОЕКТ „Изграждане на 

Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе).” 

във връзка с изпълнението на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ  № 

DIR-5112122-С010/14.12.2012. 

2. Общински съвет Две могили определя г-жа Соня Петрова Неделчева – Нечева – 

Общински съветник за представител на Община Две могили в състава на комисии за 

провеждане на процедурите за обществени поръчки, свързани с изпълнението на 

сключения договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010/14.12.2012 

„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, 

област Русе)”. 

3. Определя Николай Христов Христов да оказва съдействие на Водещият партньор 

– община Бяла, при изпълнението на задълженията, произтичащи от сключения Договор 

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

4. Определя Николай Христов Христов да подпомага Водещият партньор – община 

Бяла при извършването на документални проверки и проверки на място на Изпълнителите 

по договори за обществени поръчки. 

5. Определя Николай Христов Христов да подпомага Водещият партньор – община 

Бяла при подготовка на искания за средства, справки и доклади за напредък, като му 

предоставя необходимите документи и информация. 

6. Определя Николай Христов Христов да докладва на Водещия партньор във 

връзка със съмнения за нередности и измами, в съответствие с изискванията на сключения 

договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010/14.12.2012. 

7. Определя Николай Христов Христов да предоставя на водещия партньор при 

поискване информация и документи във връзка с извършването на проверки на място на 

водещия партньор от страна на Междинното звено на оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.”, Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, 



Сертифициращия орган и други проверяващи институции и при извършването на одити от 

страна на национални и европейски одитиращи органи. 

8. Възлага на Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите правни и 

фактически действия при подготовката на проекти за бюджети 2013, 2014 и 2015 да бъде 

включен собствения финансов принос и в кое бюджетно перо ще се включат тези разходи 

за изпълнение на сключения Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-

С010/14.12.2012. 

9. Възлага на Кмета на Община Две могили като го упълномощава да предприеме 

необходините действия по предвидената възможност по Закона за управение на 

отпадъците. 

10. Възлага и Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме всички 

необходимите правни и фактически действия свързани с настоящето решение, 

верифициране и изпълнение на сключения Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

DIR-5112122-С010/14.12.2012 и сключеното СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО с 

община Бяла в качеството и на водещ партньор и общините Ценово, Борово, Полски 

Тръмбеш, Опака и създаденото от тях регионално сдружение за управление на 

отпадъците- Янтра-Лом 2008”. 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


