
ПРОТОКОЛ №1 
 

Днес 19.04.2016 г. От 13.30 ч., в зала 203, в сградата на Община Шумен се проведе 
заседание на „Регионално сдружение на общините за управление на отпадъците на общините от 
област Шумен”. 
 
На заседанието присъстваха: 
 

1. Любомир Христов – кмет на община Шумен 
     2. Нина Асенова  –  еколог на община Велики Преслав 
     3.Петя Атанасова– нач-отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“ на община Нови пазар 
     4.Билгин Мюмюнов – зам.-кмет на Община Каолиново 
     5.Иван Кюркчиев – зам.-кмет на община Смядово 
     6. Екатерина Крумова – еколог на община Каспичан 
     7. Илхан Сали – зам.-кмет на община Венец 
     8. Ахмед Ахмед – зам.-кмет на община Хитрино 
 
Присъстваха още: 
     Селиме Кърджалиева – зам. – областен управител на област Шумен 
      инж. Боян Тодоров – зам.-кмет УТСЕ 
      инж. Кръстинка Радушева – главен експерт „Екология” при Община Шумен 
      Станислава Милева – ст. експерт при Община Шумен 
     Йоана Станчева – ст. юрисконсулт при Община Шумен 
 

Заседанието беше открито в 13.30 ч. и ръководено от Любомир Христов – Председател на 
РСУО на област Шумен, който предложи предварително обявения в покана изх. № 08-00-
198/13.04.2016 г. дневен ред:  

1. Приемане на образец на договор за приемане и депониране на отпадъците след сепариране 
на смесените битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци в Шумен. 

       Докладва: Председател РСУО 
 

2. Вземане решение за дяловото разпределение на задълженията между отделните общини от 
„Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен“, за 
изпълнение на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО.” . 

       Докладва: Председател РСУО 
 

3. Вземане на решение за начина на отчитане на количествата отсортиран отпадък, въз основа 
на който се заплаща месечно извършваната услуга по сепариране на смесените битови 
отпадъци от „Евро импекс“ ЕООД, гр. София. 

       Докладва: Председател на РСУО 
4. Разни 

        
Дневният ред бе гласуван единодушно с 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ 
 
 По т.1 от дневния ред – Председателя на РСУО Шумен – Любомир Христов запозна 
членовете на сдружението защо е необходимо да има подписан договор с оператора на 
Регионалното депо за неопасни отпадъци – Шумен, за приемане на отпадъците след сепариране. 
Тъй като притежателят на отпадъка след сепариране е „Евро импекс“ ЕООД и за да може да бъде 
отчетен постъпващият отпадък за депониране за всяка община, е необходимо да бъде сключен 
договор , чрез който общините да могат да заплащат извършената услуга. Проектът на договора бе 
гласуван без забележки и единодушно. 
 По т.2 от дневния ред – Председателят на РСУО – Шумен запозна членовете на 
сдружението с направеното дялово разпределение на задълженията между отделните общини  за 
изпълнение на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО.  Дяловото разпределение е на база количеството 



отпадъци на всяка община за годините 2013, 2014 и 2015 г. Разпределението бе гласувано 
единодушно. 

По т.3 от дневния ред – Председателя на РСУО – Шумен даде думата на инж. Радушева, за 
да запознае членовете на сдружението с предложението за месечно отчитане от страна на „Евро 
импекс“ ЕООД, гр. София и приемането на месечните отчети от общините за извършената услуга 
по сепариране на смесени битови отпадъци. 

Г-жа Радушева предложи, след получения отговор от МОСВ, относно изпълнение на 
целите по чл.31, ал.1 от ЗУО и поради липса на утвърдена методика за месечното отчитане на 
резултатите, услугата да бъде заплащана, съгласно предложената единична цена в Договор №ЗОП 
33-06/19.02.2015 г. И при използване на дадената формула в договора, коригираната цена да бъде 
равна на договорираната. 

Относно т.нар. „подситова фракция“ – тя да не бъде използвана за изчисление на 
коригираната цена и да не влиза в изпълнението на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО. 

Предвид по-пълен и всеобхватен контрол, относно изпълнението на сепариране на смесени 
битови отпадъци, всяка община да извършва ежемесечен контрол на площадката на „Евро импекс“ 
ЕООД, гр. Шумен. След обсъждане, точката бе гласувана без възражения. 

По т.4 от дневния ред – Председателят на сдружението даде думата на представителя на 
община Велики Преслав и на община Смядово да запознаят останалите членове на сдружението с 
исканията за разходване на средства по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци. 

Г-жа Нина Асенова – представител на община Велики Преслав предложи РСУО да вземе 
следното решение „РСУО дава съгласие за разходване на натрупаните средства от партидата на 
община Велики Преслав в банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Шумен от 
отчисленията по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 
определяне на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, в размер на 
100 000 лв. за закупуване на транспортно средство, обезпечаващо функционирането на общинската 
система за управление на отпадъците и съдове за разделно събиране на отпадъци. 

Г-н Иван Кюркчиев – представител на община Смядово предложи РСУО да вземе следното 
решение         „РСУО дава съгласие за разходване на натрупаните средства от партидата на община 
Смядово в банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по чл. 20 от 
Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, в размер на 110 000 лв. за въвеждане на 
система за разделно събиране на биоотпадъци на територията на общна Смядово. 

Г-н Кюркчиев уточни, че сумата от 110 000 лв. ще бъде използвана за закупуване на 
специализиран автомобил за събиране на биоотпадъци, за съдове за разделно събиране на 
биоотпадъци и съоръжение за раздробяване на по-едри растителни отпадъци. 

С пълно единодушие предложенията на община Велики Преслав и община Смядово бяха 
гласувани единодушно. 

 
 По предложения и гласуван дневен ред, с осем гласа „ЗА“  без „Против“ и без „Въздържал 
се“, общото събрание на Регионалното сдружение, взе следните  

 
 

РЕШЕНИЯ: 
1. Приема проектът на договор на „Титан – БКС“ ООД с общините – членове на Регионално 

сдружение за управление на отпадъците от област Шумен и община Шумен като 
собственик на Регионалното депо за неопасни отпадъци, за приемане и депониране на 
отпадъците след сепариране на смесените битови отпадъци. 

2. Приема предложеното дялово разпределение между общините за изпълнение на целите по 
чл.31, ал.1 от ЗУО. 

3. Услугата по сепариране на смесените битови отпадъци, извършвана от „Евро импекс“ 
ЕООД да бъде заплащана на изпълнителя съгласно договорената цена по договор №ЗОП 
33-06/19.02.2016 г. за общините Шумен, Велики Преслав, Смядово, Нови пазар и Каспичан, 
както и общините с отделни договори – Хитрино, Каолиново и Венец“ 



4. Дава съгласие: 
4.1. Община Велики Преслав да разходва средства от банковата сметка за чужди 

средства към РИОСВ Шумен за отчисленията по чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 
г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за закупуване на транспортно 
средство, обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на 
отпадъците и съдове за разделно събиране на отпадъци, в размер до 100 000 лв. 

4.2.  Община Смядово да разходва средства от банковата сметка за чужди средства към 
РИОСВ Шумен за отчисленията по чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци, за въвеждане на система за разделно събиране 
на биоотпадъци на територията на община Смядово, като закупуване на специализиран 
автомобил за събиране на биоотпадъци, за съдове за разделно събиране на биоотпадъци 
и съоръжение за раздробяване на по-едри растителни отпадъци, в размер на 110 000 лв. 

 
Поради изчерпване на дневния ред  г-н Христов закри заседанието. С това заседанието на общото 
събрание на Регионалното сдружение приключи своята работа. 
 

Документите, свързани със свикването и провеждането на настоящото заседание на общото 
събрание Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините от област 
Шумен, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него. 

 
 
 
Приложения:  
 
1. Покана за провеждане на заседание на общо събрание на Регионално сдружение за 

управление на отпадъците на общините от област Шумен, с изх. № 10-00-290/04.12.2015 г. 
2. Писмо на „Титан – БКС“ ООД, с вх. № 26-00-4585/10.11.2015 г. 

 3. Проект на Вътрешни правила на РСУО на общините от област Шумен; 
 4. пълномощно за легитимно представителство в работата на общото събрание на РСУО – 
община Венец / №875/8.12.2015 г./ 
 

Настоящият протокол се състави в 7 екземпляра, по един за всяка страна. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 
 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
  Кмет на община Шумен 

 
 


