
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 220 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 20/19.09.2008 г. 
 

По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 3, ал. 2, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,   
 

Р Е Ш И : 
  

 1. Общински съвет гр.Две могили дава съгласие за участие на Община 

Две могили в Сдружение за извършване на обществено полезна дейност, 

учредено от общините Борово, Бяла, Две могили, Опака, Полски Тръмбеш и 

Ценово, което си поставя следните цели: 

 1.1. Подобряване на качеството на услугите за събиране, 

транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към 

тях отпадъци (чл. 59, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 5 от 

ЗЮЛНЦ). 

 1.2. Ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на 

управление на отпадъците (чл. 59, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1, 

т. 5 от ЗЮЛНЦ). 

 1.3. Оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед 

намаляване на разходите за услугата за събиране, транспортиране и 

обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци (чл. 

59, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗЮЛНЦ). 

 1.4. Постигане на прозрачност и отговорност на процесите на 

управление на отпадъците (чл. 59, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1, 

т. 5 от ЗЮЛНЦ). 

 1.5. Реализирането на целите и изискванията на националното 

законодателство и подзаконовите актове за управление на отпадъците 

(ЗООС, ЗУО и други във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗЮЛНЦ). 
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 1.6. Стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани 

за участие в процеса за управление на отпадъците (чл. 59, ал. 2 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗЮЛНЦ). 

 1.7. Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, 

органите на местното самоуправление, стопанските организации при 

решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците (чл. 59, ал. 

2 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗЮЛНЦ). 

 2. Общината да участва с първоначална имуществена вноска при 

учредяване на сдружението в размер на 200 (двеста)  лева, която сума да се 

осигури от собствени бюджетни средства. 

 3. Определя за представител на Община Две могили в учредителното 

събрание на Сдружението Драгомир Дамянов Драганов, ЕГН 5808225383, 

Кмет на Община Две могили, като го упълномощава да участва в гласуването 

от името на Общината при приемане на решенията на учредителното 

събрание за учредяване на сдружението, за приемане на неговия устав и за 

избор на управителни органи и подписва необходимите документи. При 

гласуването си представителя на общината да съобрази клаузите на 

подписаното споразумение по реда на чл. 61 от ЗМСМА и интересите на 

представляваната община 

 

 Гласували 16 (шеснадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

     (А. Юсеинова)              (Б. Георгиев) 


