
ПРОТОКОЛ №2 
 
 

Днес 09.06.2016 г. От 13.30 ч., в зала 203, в сградата на Община Шумен бе 
насрочено 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. Ивайло Камаджиев – Кмет на община Нови пазар 
3. Иван Кюркчиев – Зам. кмет на община Смядово 
4. Илхан Сали – Зам. кмет на община Венец 

 
Присъстваха още: 
 
Нина Асенова  –  еколог на община Велики Преслав 

     Петя Атанасова– Н-к отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“ на община Нови пазар 
     Ивайло Пламенов Иванов – Ст. юрисконсулт на община Каолиново 
     инж. Боян Тодоров – Зам. кмет СЕ на община Шумен 
     инж. Живка Атанасова – Гл. експерт „Екология” при Община Шумен 
     Станислава Милева – Ст. експерт при Община Шумен 
     Йоана Станчева – Ст. юрисконсулт при Община Шумен 
     Иван Кавръков – Ст. юрисконсулт на община Шумен 
     Екатерина Крумова – еколог на община Каспичан 
     Димитрина Маринова – Н-к отдел „РРЕХДМД“ при община Смядово 
     Александър Иванов – Управител на „Евро импекс“ ЕООД, София 
     Мартин Ангелов – консултант ОПОС 2014 – 2020 г. 

 
Поради липса на кворум, заседанието беше насрочено и открито в 14.30 ч. и 

ръководено от Любомир Христов – Председател на РСУО на област Шумен. Любомир 
Христов – Председател на РСУО предложи предварително обявения в покана изх. № 08-
00-296/08.06.2016 г. дневен ред:  

1. Обсъждане и приемане на решение, относно кандидатстване по ОПОС 2014 – 2020 
г. за предоставяне на средства за изграждане на комбинирана инсталация за 
компостиране и предварително третиране на смесени битови отпадъци. 

       Докладва: Председател РСУО 
 

2. Обсъждане и приемане на решение, относно кандидатстване по ОПОС 2014 – 2020 
г. за предоставяне на средства за изграждане на инсталации за компостиране на 
растителни отпадъци по места в общините от област Шумен. . 

       Докладва: Председател РСУО 
 

3. Обсъждане и гласуване предложението на „Евро импекс“ ЕООД, относно месечно 
отчитане и заплащане за предварително третиране на смесени битови отпадъци. 

       Докладва: Александър Иванов 
4. Разни 

 



Точките от дневния ред бяха обсъдени, без да бъдат подложени на гласуване 
поради липса на кворум. Присъстващите изразиха съгласие да бъде свикано ново 
общо събрание на РСУО  на 14.06.2016 г. 

       
 
 По т.1 от дневния ред – Председателят на РСУО Шумен – Любомир Христов 
предостави думата на Мартин Ангелов – консултант ОПОС 2014 – 2020 г. Той запозна 
присъстващите с възможностите РСУО да кандидатства за финансиране по  ОПОС 2014 – 
2020 г. с проект за изграждане  на комбинирана инсталация за компостиране и 
предварително третиране на смесени битови отпадъци. Задължително условие е общините 
– членки в РСУО да приемат принципно решение за кандидатстване по програмата. 
Водеща е общината, на чиято територия е разположено регионалното депо за ТБО. 
 
 По т.2 от дневния ред – Председателят на РСУО Шумен – Любомир Христов 
предостави думата на Мартин Ангелов – консултант ОПОС 2014 – 2020 г. Той запозна 
присъстващите с възможността всяка една от общините да кандидатства за финансиране 
по  ОПОС 2014 – 2020 г./процедура BG 16М10Р002-2.001/ с проектно предложение за 
изграждане  на комбинирана инсталация за компостиране на зелени и биоразградими 
отпадъци. Необходимо условие за финансиране е количеството отпадък да е над 2000 
т/годишно. 
 

По т.3 от дневния ред – Председателя на РСУО – Шумен даде думата на 
Александър Иванов – Управител на „Евро импекс“ ЕООД, София, за да запознае членовете 
на сдружението с предложение на механизъм за изпълнение на услугата  за сепариране на 
смесени битови отпадъци. 

 
 

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. № 08-00-296/08.06.2016 г. 

2. Пълномощно №3/07.06.2016 г. на Кмета на общ. Каолиново по т.3 от дневния 
ред 

    
Настоящият протокол се състави в 4 екземпляра, по един за всяка страна. 

 
    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 
 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
  Кмет на община Шумен 


