
О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••  О БЛАСТ  Р УСЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 395 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 26/31.05.2013 г. 
 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 24 от Закона за управление на 

отпадъците и Докладна записка с вх. № 180 от 10.05.2013 г. със 17 

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

се”, 
  

Р Е Ш И : 
 

І. Дава съгласие за участие на Община Две могили  в регионално сдружение за 

управление на отпадъците между Община Бяла, Община Борово, Община Две Могили, Община 

Цевоно, Община Полски Тръмбеш и Община Опака създавано по реда на ЗУО.  

II. Определя за представител на община Две могили в общото събрание на РС, съгласно 

чл. 25, ал. 1 от ЗУО Николай Христов Христов -кмет на община Две могили , като го 

упълномощава да участва в гласуването от името на общината при приемането на решения на 

общото събрание на РС свързани с дейността му съгласно изискванията на ЗУО, а именно за: 

1. избор на председател; 

2. приемане на нови членове в регионалното сдружение; 

3. даване становище за присъединяване на община към сдружение на общини; 

4. определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и 

развитието на регионалната система за управление на отпадъци; 

5. определяне на общините, които възлагат обществени поръчки за избор на 

доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система за 

управление на отпадъци, както и за представителността на общините в комисиите за 

провеждане на обществените поръчки, след решение на Общинския съвет; 

6. разпределението на задълженията между отделните общини за изпълнение на 

целите по чл. 31, ал. 1; 

7. приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за 

управление на отпадъците; 

8. определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от 

потребителите на системата (общините - членове на регионалното сдружение); 

9. даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната 

система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или 

от други притежатели на отпадъци; 

10. осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната система за 

управление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и; 

11. собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране на 

отпадъци, след решение на Общинския съвет; 

12. вътрешни правила за работа на сдружението; 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


