
 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 11/02.06.2020 ГОДИНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 87 
 

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG16M1OP002-2.010-0013-С01 от 27.05.2020 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС 

по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” за проект 

„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ 

№000373 в землището на гр.Гълъбово”, ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0013, сключен между Министерство на 

околната среда и водите и община Гълъбово, седалище и адрес на управление обл.Стара Загора, общ.Гълъбово, 

гр.Гълъбово, бул.„Република“ № 48, ЕИК по БУЛСТАТ 000817696, идентификационен номер по ДДС № BG 

000817696, представляван от Николай Тонев Колев, Общински съвет – Гълъбово, реши: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Гълъбово  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, с адрес: гр.София, бул.“Княгиня 

Мария Луиза“ № 22, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.”  в  размер  на  225 793,02 лева (двеста двадесет и пет хиляди седемстотин 

деветдесет и три лева и две стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0013-С01 от 27.05.2020 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за 

закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за проект „Закриване и рекултивация на 

общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на 

гр.Гълъбово”, ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0013, сключен между община Гълъбово и Министерство на околната 

среда и водите. 

2. Възлага на кмета на община Гълъбово да извърши всички правни и фактически действия във връзка с 

изпълнението на гореописаното решение с цел подготовка на необходимите документи за получаване на 

авансовото плащане по договор № BG16M1OP002-2.010-0013-С01 от 27.05.2020 г. по процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на 

процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.” за проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови 

и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр.Гълъбово”, ИСУН № BG16M1OP002-

2.010-0013, сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 88 
 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 и чл.5 ал.1 от Закона за общинския дълг, 

Общински съвет – Гълъбово, реши:  

Изменя Решение № 582 от Протокол № 67/29.03.2019 г. на Общински съвет - Гълъбово, в частта му, касаеща 

условията за погасяване, както следва: в т.2, „- срок за погасяване“ – текстът „до 12 месеца ...“ се изменя на „до 18 

месеца ...“ 

В останалата си част решението остава без изменения. 

  


