
ПРОТОКОЛ № 3 
 

Днес 14.06.2016 г.  от 11.30 часа, 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. Билгин Мюмюнов – Зам. кмет на Община Каолиново 
4. Иванка Николова – Кмет на община Смядово 
5. Илхан Сали – Зам. кмет на община Венец 
6. Александър Горчев - Кмет на община Велики Преслав 
7. Милена Недева - Кмет на община Каспичан 
8. Ахмед Ахмед – Зам. Кмет община Хитрино 

 
Присъстваха още: 
 
Нина Асенова  –  Еколог на община Велики Преслав 

     Петя Атанасова– Н-к отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“ на община Нови пазар 
     инж. Живка Атанасова – Гл. експерт „Екология” при Община Шумен 

 
Заседанието беше открито в 11.00 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. Гласуване искането на община Каспичан за отпускане на средства от партидата на община 

Каспичан от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 
19.12.2013 г.    

             Докладва: Кмет община Каспичан 
 

4. Гласуване искането на община Нови пазар за отпускане на средства от партидата на община Нови 
пазар от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 
19.12.2013 г.   

           Докладва: Кмет община Нови пазар 
5. Разни 

 
Дневният ред бе гласуван единодушно с 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ 
  
 

 По т.1 от дневния ред – Председателят на РСУО Шумен – Любомир Христов представи 
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 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. Допустимо е 
обединението на две и повече общини за постигане на изискватоно количество отпадъци. 
 

По т.3 от дневния ред -Председателят на РСУО Шумен даде думата на кмета на община 
Каспичан да запознае присъстващите с искането на общината за отпускане на средства от 
партидата на община Каспичан от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от 
отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г.  Има Решение №176 по Протокол №11/28.04.2016 г. 
на Общински съвет Каспичан. 

Г-жа Недева предложи РСУО да вземе следното решение „РСУО дава съгласие за 
разходване на натрупаните средства от партидата на община Каспичан 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 35 000 лв. за закупуване на транспортно средство, 
обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на отпадъците.“ 

 
По т.4 от дневния ред – Председателят на РСУО Шумен даде думата на Кмета на община 

Нови пазар да запознае присъстващите с искането на общината за отпускане на средства от 
партидата на община Нови пазар от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от 
отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г.   

Г-н Камаджиев предложи РСУО да вземе следното решение „РСУО дава съгласие за 
разходване на натрупаните средства от партидата на община Нови пазар 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 144 960 лв. с ДДС, за финансиране на предварителни и 
подготвителни действия, необходими за кандидатстване по проект „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 
включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ при кандидатстване за получаване на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Околно среда 2014-2020 г.“, процедура за набиране на 
проектни предложения BG16M10P002-2.001. 

Необходимо е юристконсултите да подготвят текст, изразяващ писмено съгласието на 
всяка една от общините в сдружението. 

 
По т.5 от дневния ред – Председателят на РСУО Шумен запозна присъстващите с 

предложението на Александър Иванов – Управител на „Евро импекс“ ЕООД, София, за механизъм 
за изпълнение на услугата  за сепариране на смесени битови отпадъци и по-конкретно тълкувание 
на залегналата в договора формула за заплащане на услугата по предварително третиране на 
смесените битови отпадъци от общините Шумен, Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар и 
Смядово.  

Кметът на община Смядово информира, че подготвят запитване до Агенцията за 
обществени поръчки, относно приложимостта на обсъжданата формула и възможността за нейното 
тълкуване. 

Г-н Любомир Христов предложи да бъде взето следното решение: Общините да заплатят за 
извършената услуга по договор от 19.02.2015 г. на фирма Евро импекс“ ЕООД, София 
определената цена за тон, приет отпадък, в размер на 16,40 без ДДС. Всяка община, страна по 
договора,  да определи лице за контакт с фирмата-изпълнител за изясняване и уточняване на 
първичния документ (фактура), въз основа на който ще се извърши плащането. 

 
 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. 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. Водеща е община Шумен, на чиято територия е разположено регионалното депо 
за ТБО. Дава съгласие общини Венец и Каолиново да участват съвместно за проектиране и 
изграждане на компостираща инсталация пза разделно събрани зелени и биоразградими 
отпадъци. 

 
2. РСУО дава съгласие за разходване на натрупаните средства от партидата на община 

Каспичан 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 35 000 
лв. за закупуване на транспортно средство, обезпечаващо функционирането на общинската 
система за управление на отпадъците.“ 

 
3. РСУО дава съгласие за разходване на натрупаните средства от партидата на община Нови 

пазар 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 144 960 
лв. с ДДС, за финансиране на предварителни и подготвителни действия, необходими за 
кандидатстване по проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци“ при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Околно среда 2014-2020 г.“, процедура за набиране на 
проектни предложения BG16M10P002-2.001. 
 

4. Общините, страни по договор от 19.02.2015 г. , да заплатят за извършената услуга на 
фирма“  Евро импекс“ ЕООД, София определената цена за тон-приет отпадък, в размер на 
16,40 без ДДС. Всяка община, страна по договора,  да определи лице за контакт с фирмата-
изпълнител за изясняване и уточняване на първичния документ (фактура), въз основа на 
който ще се извърши плащането. 

 
С това заседанието на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците 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. № 91-00-067/08.06.2016 
г. 

2. Заявление на Кмета на община Каспичан – вх.№ 08-00-289/06.06.2016 г. 
3. Заявление на Кмета на Община Нови пазар – вх.№08-00-299/09.06.2016 г. 
4. Писмо от Управителя на  „Евро импекс“ ЕООД, София – вх. №26-00-2443/07.06.2016 г. 

    
Настоящият протокол се състави в 8 екземпляра, по един за всяка страна. 

 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 
 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
  Кмет на община Шумен 
 


