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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

                                                     

 

Вх. № 

………………….................. 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ  –  КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 
Относно: Прекратяване на Сдружение с нестопанска цел „Лудогорие Еко“ 

                    

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

С Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен съд е 

регистрирано Сдружение с нестопанска цел с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със 

седалище и адрес на управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, с предмет на 

дейност: Сътрудничество в областта на управлението на отпадъците, осъществявано на 

базата на доброволност, равнопоставеност, взаимен интерес, гъвкавост и динамичност, 

прозрачност и отговорност. 

Сдружението е създадено по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел /ЗЮЛНЦ/ като форма на сътрудничество, определена в Споразумение от 16.05.2008 

г. изготвено в съответствие с изискванията на чл.61 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в него участват Община Разград, Община 

Исперих, Община Кубрат, Община Лозница, Община Завет, Община Цар Калоян и 

Община Самуил. С Решение №56 по Протокол № 9 от проведено заседание на 

Общински съвет Исперих на 28.05.2008 г. цитираното по-горе Споразумение е 

одобрено от Общински съвет Исперих, дадено е съгласие община Исперих да участва в 

сдружението и е определен за представител на Община Исперих в сдружението по реда 

на ЗЮЛНЦ тогавашния Кмет – г-н Адил Ахмед Решидов. 

Съгласно чл.16 от Устава на сдружението – Общинските съвети на общините – 

членове на Сдружението упълномощават свои представители, които да представляват 

общината в сдружението, като определят поне двама представители – един основен 

представител и един заместник, а съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация в правомощията на общинския 

съвет е да приеме решение, с което да определи лицето или лицата, които ще 

представляват общината в юридическите лица с нестопанска цел и ще участват в 

техните ръководни органи. 

В съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от 

ЗЮЛНЦ и чл.22, т.4 и т.8 от Устава на сдружението, юридическото лице с нестопанска 
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цел се прекратява с решение на върховния си орган – Общото събрание, което също 

така избира и освобождава членовете на Управителния съвет.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

С Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен съд е 

регистрирано Сдружение с нестопанска цел с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със 

седалище и адрес на управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, с предмет на 

дейност: Сътрудничество в областта на управлението на отпадъците, осъществявано на 

базата на доброволност, равнопоставеност, взаимен интерес, гъвкавост и динамичност, 

прозрачност и отговорност. 

Сдружението е създадено по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел /ЗЮЛНЦ/ като форма на сътрудничество, определена в Споразумение от 16.05.2008 

г. изготвено в съответствие с изискванията на чл.61 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в него участват Община Разград, Община 

Исперих, Община Кубрат, Община Лозница, Община Завет, Община Цар Калоян и 

Община Самуил. С Решение №56 по Протокол № 9 от проведено заседание на 

Общински съвет Исперих на 28.05.2008 г. цитираното по-горе Споразумение е 

одобрено от Общински съвет Исперих, дадено е съгласие община Исперих да участва в 

сдружението и е определен за представител на Община Исперих в сдружението по реда 

на ЗЮЛНЦ тогавашния Кмет – г-н Адил Ахмед Решидов. 

Съгласно чл.16 от Устава на сдружението – Общинските съвети на общините – 

членове на Сдружението упълномощават свои представители, които да представляват 

общината в сдружението, като определят поне двама представители – един основен 

представител и един заместник, а съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация в правомощията на общинския 

съвет е да приеме решение, с което да определи лицето или лицата, които ще 

представляват общината в юридическите лица с нестопанска цел и ще участват в 

техните ръководни органи. 

В съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от 

ЗЮЛНЦ и чл.22, т.4 и т.8 от Устава на сдружението, юридическото лице с нестопанска 

цел се прекратява с решение на върховния си орган – Общото събрание, което също 

така избира и освобождава членовете на Управителния съвет.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 и чл.22, ал.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, ал.1, 

т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел Общински 

съвет – Разград 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя Бейсим Руфад Расим , в качеството му на кмет на Община Исперих 

за основен представител на Общината пред ръководните органи на Сдружение с 

нестопанска цел с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на 

управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, създадено с Решение № 1 от 10.01.2009 

г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен съд и в тази връзка да подписва всички 

документи. 

2. Определя ............................., в качеството й на ...................... за заместник на 

определеното по т.1 лице.  

3. Възлага на кмета на Община Исперих да участва в ръководните органи на 

сдружението. 
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4. Дава съгласие за прекратяване на Сдружение с нестопанска цел с 

наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, 

бул. „Бели Лом“ № 37а, създадено с Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. № 1/2009 г. 

на Разградски окръжен съд.  

 

Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – гр. Разград. 

 

 

С уважение, 

 

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

Кмет на Община Исперих 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


