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РЕШЕНИЕ № 1069 

по протокол № 43 от 25.04.2019 г. 

на заседание на Общинския съвет 
 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на Община Шумен за подписване на анекси за 

удължаване на срока към сключени договори за участие съвместно с 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

/ПУДООС/ в реализирането на проект „Пилотни модели за екологосъобразно 

събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по 

Българо-швейцарската програма за сътрудничество на територията на 

ОБЩИНА ШУМЕН 

 

/с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

1. Одобрява проекти на анекси за изменение на договор №11278/28.11.2016 г. за 

реализирането на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно 

съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество на територията на община Шумен и Договор за учредяване на 

безвъзмездно право на строеж от 28.11.2016 г., (Служба по вписванията - гр. Шумен,                

вх. рег. № 1029 от 08.03.2017 г., акт № 71, том 3, дело 529/17 г., имотна партида 150795), 

сключени между Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

и Община Шумен. 

2. Упълномощава кмета на Община Шумен да подпише анекси към договор                           

№ 11278/28.11.2016 г. за реализирането на проект „Пилотни модели за екологосъобразно 

събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по Българо-

швейцарската програма за сътрудничество на територията на община Шумен и договор за 

учредяване на безвъзмездно право на строеж от 28.11.2016 г., (Служба по вписванията -            

гр. Шумен, вх. рег. № 1029 от 08.03.2017 г., акт № 71, том 3, дело 529/17 г., имотна партида 

150795), сключени между Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда и Община Шумен. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                             НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /П. Георгиева/ 


