ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение
№ 5/ прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 64
гр. Левски, 11.03.2016г.
относно: Одобрение за кандидатстване на Община Левски,
самостоятелно или съвместно с община Павликени, по обявена от
Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” 20142020г., процедура BG16M10З002-2.001 „Проектиране и изграждане
на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или
биоразградими
отпадъци,
включително
осигуряване
на
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно
събиране на зелени и биоразградими отпадъци” по Приоритетна ос
„Отпадъци
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Левски - самостоятелно или
съвместно с община Павликени, да кандидатства по обявената от
Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” 20142020г., процедура BG16M10З002-2.001 „Проектиране и изграждане
на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или
биоразградими
отпадъци,
включително
осигуряване
на
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно
събиране на зелени и биоразградими отпадъци” по Приоритетна ос
„Отпадъци”.
2. Възлага на Кмета на община Левски да изпълни Решението
по т.1, за което да извършва всички правни и фактически действия
за осигуряване на изпълнението му, в това
число, да проведе необходимите възлагателни процедури по Закона
за обществените поръчки за избор на изпълнители на дейностите,
нужни за кандидатстването по проекта, в това число, но не само

подготовка на тръжни процедури,прединвестиционните проучвания,
анализ за разходи и ползи, изготвяне на идейния проект.
3. Дава съгласие дейности по т.2 от настоящото решение да се
финансират със средства от отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от
Закона за управление на отпадъците, като елемент от разходите по
чл.66, ал.1, т.3 от Закона за местните данъци и такси.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 19 общински съветници,
Против –няма,
Въздържали се – няма.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА: /п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

