
 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 

 

                                                               РЕШЕНИЕ 

 

                                                                         №2 

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №1 ОТ 16.01.2023 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна на начина на възлагане на експлоатацията на изградената по 

проекта компостираща инсталация 

 

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Атанас Генов Балкански – Кмет на Община Съединение 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение 

с вх.№9 от 11.01.2023г. фактически основания, Общински съвет - Съединение 
 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Съединение и Община Стамболийски да възложат 

управлението и експлоатация на изградената инсталация за компостиране на разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, чрез съвместно търговско дружество, 

учредено от общините-партньори по проекта – Община Съединение и Община 

Стамболийски. 

2. Одобрява проекта на АНЕКС към Споразумение за партньорство между 

Община Съединение и Община Стамболийски, във връзка с изпълнението на проект 

„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани 

зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Съединение и 

Община Стамболийски, на територията на Община Съединение“ по процедура 

BG16M10Р002-2.005„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци" 

на оперативна програма Околна среда 2014-2020, с който текстът на чл. 4, ал. 6 от 

Споразумението за партньорство придобива следната редакция: „Община 

Съединение и Община Стамболийски ще възложат експлоатацията на изградената по 

проекта инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци на съвместно търговско дружество, учредено от общините-партньори по 

проекта – Община Съединение и Община Стамболийски”. 

3. Възлага на Кмета на Община Съединение да заяви пред УО на ОПОС 

промяна в начина на възлагане на експлоатация на изградената по проекта инсталация и 

на всички обстоятелства, свързани с тази промяна. 

4. Възлага на Кмета на Община Съединение да предприеме необходимите 

действия по анексиране на Административния договор за безвъзмездна финансова 

помощ, в съответствие с приетите по-горе решения. 

5. Упълномощава Кмета на Община Съединение да предприеме всички 

необходими правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение. 

6. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението. 



 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и с 

фактически основания: 

възлагане управлението и експлоатация на изградената инсталация за компостиране на 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци чрез съвместно търговско 

дружество, учредено от общините-партньори по проекта – Община Съединение и 

Община Стамболийски. 

 
Кристина Крислова ---ПП--- 
Председател на ОбС-Съединение 
 
Гергана Кошева  ---П--- 
Техн. сътрудник на ОбС-Съединение 
 

 
Общ брой общински съветници: 13 

Общ брой присъствали на заседанието: 10 

Общ брой гласували общински съветници: 10 

„За“ – 8 

„Против“- 1 

  „Въздържали се“ – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


