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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  О П А К А, О Б Л А С Т  Т Ъ Р Г О В И Щ Е 
гр. Опака  ул. Съединение № 3; тел. 06039/2222, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg 

 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №22 от 05.02.2013г. 

 
 
 

 
Във връзка с постъпила Докладна записка относно: „Изграждане на 
Регионална система за управление на отпадъците регион Борово ( 
Бяла, обл. Русе) " във връзка с изпълнението на  сключен Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010/14.12.2012. и 
поради необходимостта от спазване на законоустановени срокове, 
ОбС Опака извърши гласуване, чрез обхождане на общинските 
съветници и полагане на подпис. В така проведеното гласуване, своят 
подпис положиха 9/девет/ общински съветници и с 8/осем/ гласа 
„ЗА”и 1/един/ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Общински съвет гр. Опака взе 
следното  
 
 

РЕШЕНИЕ № 118   

 

 

 На основание чл.17, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и на 
основание 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 24.08.2011г. и изменение и допълнение на Решение 
№ 421 по Протокол № 69/28.07.2011г., Общински съвет Опака  
 
 

РЕШИ: 

 

 

1. Определя за свой представител Юксел Мехмед Ферзу, който 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 
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 2. Определя за свой представител 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).” Явор Димитров Чорбаджиев - правоспособен юрист, включен в 
списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от Закона за обществените поръчки;  

3. Определя Юксел Мехмед Ферзу, който 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 Юксел Мехмед Ферзу, който да подпомага Водещият 
партньор – община Бяла при извършването на документални 
проверки и проверки на място на Изпълнителите по договори за 
обществени поръчки; 
5. Определя Юксел Мехмед Ферзу, който 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 Юксел Мехмед Ферзу, който 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 Юксел Мехмед Ферзу, който 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 Опака 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 Опака като го упълномощава да 
предприеме необходините действия по предвидената възможност по 
чл. 64, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците; 
10. ВЪЗЛАГА И УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Опака да 
предприеме всички необходимите правни и фактически действия 
свързани с настоящето решение, верифициране и изпълнение на 
сключения Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-
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С010/14.12.2012 и сключеното СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО 
с община Бяла в качеството и на водещ партньор и общините Ценово, 
Борово, Полски Тръмбеш, Две Могили и създаденото от тях 
регионално сдружение за управление на отпадъците- Янтра-Лом 
2008”. 
 
 
 
 
 

ИВЕЛИНА ВЕЛИКОВА               ГЮНЕР АШИМОВ 

ТЕХН. СЪТРУДНИК ОбС     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС 


