
ПРОТОКОЛ № 4 
 

Днес 29.07.2016 г.  от 10.00 часа, в зала 203, в сградата на Община Шумен бе 
насрочено заседание на „Регионално сдружение 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. Иван Кюркчив –  Зам. кмет на община Смядово 
5. Илхан Сали – Зам. кмет на община Венец 
6. Димо Бодуров  –  Зам. кмет на община Велики Преслав 
7. Екатерина Крумова – Мл. експерт „Околна среда“ при община Каспичан 
8. Ахмед Ахмед – Зам. Кмет община Хитрино 

 
Присъстваха още: 
     Петко Шаренков – Зам. областен управител 
     Петя Атанасова– Н-к отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“ на община Нови пазар 
     инж. Живка Атанасова – Гл. експерт „Екология” при Община Шумен 
     Камен Димитров –експерт при Община Велики Преслав 
 

Заседанието беше открито в 10.00 ч. и ръководено от Любомир Христов – 
Председател на РСУО на област Шумен. Той предложи предварително обявения в покана 
изх. № 08-00-377/28.07.2016 г. дневен ред да бъде гласуван:  

 
1. Обсъждане и приемане на решение, относно допустимост общините Каолиново и 
Венец да кандидатстват със съвместен проект „Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци от община Каолиново и община Венец, включително осигуряване на 
необходимото оборудвани и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци, както и изграждане на довеждаща инфраструктура“ 
по Схема за предоставяне на БФП BG16M10P002-2.001, Приоритетна ос 2. 
„Отпадъци“ на  ОПОС 2014 – 2020 г. на базата на изготвени: Анализ на 
необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура и Анализ за 
ефективността на централизиран и децентрализиран подход за изграждане на 
инфраструктура за управление на отпадъците. 

 Докладват: Кмет на община Каолиново        

и Кмет на община Венец 

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

 Докладва: Кмет на община Каолиново 

 



3. Обсъждане и приемане на решение, относно допустимост община Нови пазар да 
кандидатства с проект „Проектиране и изграждане на компостираща 
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от 
община Нови пазар, включително осигуряване на необходимото оборудвани и 
техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, както и 
изграждане на довеждаща инфраструктура“ по Схема за предоставяне на БФП 
BG16M10P002-2.001, Приоритетна ос 2. „Отпадъци“ на  ОПОС 2014 – 2020 г. на 
базата на изготвени: Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна 
инфраструктура и Анализ за ефективността на централизиран и 
децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на 
отпадъците. 

 Докладва: Кмет на община Нови пазар 

 

4. Обсъждане и гласуване на решение по предложения от „Евро Импекс“ ЕООД, гр. 
София  Образец на месечен акт за извършени дейности на инсталация  по 
сепариране на смесени битови отпадъци на Общините Шумен, Нови пазар, 
Смядово, Велики Преслав, Каспичан, Хитрино, Каолиново и Венец по договори 
ЗОП№33-06/19.022015 г., ДО-48/08.02.2016 г. и №9/08.02.2016 г. 

 Докладва: Кмет на община Шумен 

5. Разни 
  

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

По т.1 от дневния ред – инж. Ж.Атанасова представи: 
Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за 

Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Шумен. 

Анализът е разработен с цел да бъде подпомогнато регионалното сдружение за 

управление на отпадъците (РСУО) на Регион Шумен при вземане на Решение на общото 

събрание на Регионалното сдружение, с което са разпределени задълженията на 

съответната община/общини за изпълнение целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО. Посоченото 

решение е необходимо условие за допустимост на даден кандидат/и за участие в 

Процедура „BG16M1OP002-2.001 - Проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. 

осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 

събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. Анализът е 

разработен в съответствие с Указанията за изготвяне на анализ за ефективност на 

централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за 



управление на отпадъците, публикувани от ОПОС 2014-2020 г. и Разясненията на УО на 

ОПОС 2014-2020 г. във връзка с постъпили въпроси и публикувани в ИСУН 2020 и на 

интернет страницата на ОПОС 2014-2020 г. Той разглежда:  

1. Съществуващо състояние на инфраструктурата за управление на 

битовите отпадъци в РС – Шумен 

Към настоящия момент всички биоразградими отпадъци от състава на смесените 

битови отпадъци на общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Каспичан, Хитрино, 

Каолиново, Венец и Нови пазар, се депонират на Регионално депо за неопасни отпадъци 

кв. Дивдядово, гр. Шумен, тъй като на територията на РСУО - Шумен няма изградена  и 

действаща инсталация за оползотворяване на битови биоразградими отпадъци. 

Генерираните отпадъци от поддръжката на зелените обществени площи и зелените 

отпадъци не се оползотворяват, оставят се на място или се извозват до регламентирани 

площадки като периодично се пробутват.  

2. Постигане целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО 

По официални данни от НСИ към 2015 г. за брой на населението по общини общият 

брой жители на територията на РСУО Шумен, включващо общините Шумен, Велики 

Преслав, Нови Пазар, Каспичан, Венец, Смядово, Каолиново и Хитрино е 159 158 души. 

Община Шумен попада в категорията 50-150 хил. души, а останалите в 3-25 хил. души. 

Тъй като към момента на съставяне на насоящия анализ, не всички от общините, 

членуващи в РСУО Шумен, имат изготвен анализ за морфологичния състав на битовите 

отпадъци, размерът на биоразградимите отпадъци е изчислен на база примерния 

морфологичен състав на отпадъците по групи населени места съгласно Методиката 

за определяне на морфологичния състав на отпадъците (по Типични данни за образване 

на различни фракции отпадък при определените типове генератори за периода 2012-2015 

г. кг/ж/г). 

3.Необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура 

Изграждането на допълнителна инфраструктура за управление на отпадъците е 

разгледана в два подхода – централизиран и децентрализиран. При първия се предвижда 



бъдещата площадка за изграждане на компостираща инсталация да бъде в непосредствена 

близост до вече съществуващото Регионално депо в кв. Дивдядово, гр. Шумен. 

„Децентрализиран подход“  е подход, при който се предвижда изграждане на 

инфраструктура за управление на отпадъците, която да обслужва само една община или 

група от няколко общини в рамката на един регион за управление на отпадъци. 

Към момента на изготвяне на настоящия анализ Община Нови Пазар и Община 

Каолиново, в партньорство с Община Венец имат проектна готовност за изграждане на 

компостираща инсталация на тяхната територия.  

Настоящият анализ показва, нуждата от изграждане на компостиращи инсталации 

на територията на РСУО Шумен, като дава информация и за необходимите капацитети на 

инсталациите при централизирания и децентрализирания подход. Изборът между двата 

подхода се базира на допълнителен анализ за ефективността на двата подхода за 

изграждане на инфраструктура за оползотворяване на зелените отпадъци. 

 
Анализ за ефективността на централизиран и децентрализиран подход за 

изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците. 
 
 

В рамките на този раздел е оценена ефективността на централизиран и 

децентрализиран подход за изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани 

биоразградими и/или зелени отпадъци. Изграждането на такива инсталации е допустимо за 

финансиране като мерки по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 

2014-2020г.  

Анализът за необходимостта от изграждането на допълнителна инфраструктура за 

компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци в Регион Шумен  (представен 

като част от настоящия документ) доказва необходимостта от изграждането на такава 

инфраструктура. 

Към момента на изготвяне на настоящия анализ, съобразно разстоянията, 

териториалното разпределение и генерираните битови отпадъци за децентрализиран 

подход подходящ вариант би бил да се обособят три площадки за компостиращи 

инсталации - от общините следва да се определят местоположенията за бъдещите 

компостиращи инсталации. Инсталациите следва да се разгледат по следния начин: 



* Компостираща инсталация „Шумен“  – обслужваща общините Шумен, Велики 

Преслав, Каспичан, Смядово, Хитрино.  

* Компостираща инсталация „Каолиново“  – обслужваща общините Каолиново и 

Венец. 

* Компостираща инсталация „Нови Пазар“  – обслужваща община Нови Пазар.  

Направена е обосновка за оценяването по всеки отделен критрий: екологичен, 

икономически, финансови, технически критерии за всеки от подходите. Разгледана е 

нулева алтернатива. 

Резултатите от анализа на ефективността на централизирания или 

децентрализирания подход за изграждане на компостиращи инсталации за зелени 

отпадъци показва, че децентрализираният подход е с по-голяма ефективност. 

Г-н Л. Христов предложи РСУО-Шумен да вземе следното решение: 

„На базата на изготвени: Анализ на необходимостта от изграждане на 
допълнителна инфраструктура и Анализ за ефективността на централизиран и 
децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците 
Регионално дружение за управлние на отпадъците – Шумен приема като допустимо 
общините Каолиново и Венец да кандидатстват със съвместен проект „Проектиране 
и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци от община Каолиново и община Венец, включително 
осигуряване на необходимото оборудвани и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци, както и изграждане на довеждаща инфраструктура“ по 
Схема за предоставяне на БФП BG16M10P002-2.001, Приоритетна ос 2. „Отпадъци“ на  
ОПОС 2014 – 2020 г.  
 

По т.2 от дневния ред –Председателстващия общото събрание на РСУО -Шумен 
даде думата на Зам.кмета на община Каолиново да запознае присъстващите с искането на 
общината за отпускане на средства от партидата на община Каолиново от сметката за 
чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г.   

Г-н Мюмюн предложи РСУО да вземе следното решение „РСУО дава съгласие за 
разходване на натрупаните средства от партидата на община Каолиново 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 109 800 лв. с включен 
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. 

инж. Ж. Атанасова обърна внимание, че заявление от председателя на РСУО-
Шумен до РИОСВ-Шумен с искане за разходване на средствата може да бъде  изпратено, 
сред като община Каолиново представи всички документи, изискващи се по чл. 25, ал.2  от 
Наредба №7/ 2013 г. 

 
По т.3 от дневния ред - Председателят на РСУО -Шумен даде думата на инж. Ж. 

Атанасова да представи: 
Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за 

Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Шумен. 
Анализът е разработен с цел да бъде подпомогнато регионалното сдружение за 

управление на отпадъците (РСУО) на Регион Шумен при вземане на Решение на общото 
събрание на Регионалното сдружение, с което са разпределени задълженията на 
съответната община/общини за изпълнение целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО. Посоченото 
решение е необходимо условие за допустимост на даден кандидат/и за участие в 
Процедура „BG16M1OP002-2.001 - Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване 
на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.  

Анализът е разработен в съответствие с Указанията за изготвяне на анализ за 
ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на 
инфраструктура за управление на отпадъците, публикувани от ОПОС 2014-2020 г. и 
Разясненията на УО на ОПОС 2014-2020 г. във връзка с постъпили въпроси и публикувани 
в ИСУН 2020 и на интернет страницата на ОПОС 2014-2020 г. 

 
Анализ за ефективността на централизиран и децентрализиран подход за 

изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците. 
 

В рамките на този раздел е оценена ефективността на централизиран и 

децентрализиран подход за изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани 

биоразградими и/или зелени отпадъци. Изграждането на такива инсталации е допустимо за 

финансиране като мерки по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 

2014-2020г.  

Анализът за необходимостта от изграждането на допълнителна инфраструктура за 

компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци в Регион Шумен  (представен 

като част от настоящия документ) доказва необходимостта от изграждането на такава 

инфраструктура. 

Направена е обосновка за оценяването по всеки отделен критрий: екологичен, 

икономически, финансови, технически критерии за всеки от подходите. Разгледана е 

нулева алтернатива. 



Резултатите от анализа на ефективността на централизирания или 

децентрализирания подход за изграждане на компостиращи инсталации за зелени 

отпадъци показва, че децентрализираният подход е с по-голяма ефективност. 

Г-н Л. Христов предложи РСУО да вземе следното решение: 

„На базата на изготвени: Анализ на необходимостта от изграждане на 
допълнителна инфраструктура и Анализ за ефективността на централизиран и 
децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците 
Регионално дружение за управлние на отпадъците – Шумен приема като допустимо 
община Нови пазар да кандидатства с проект „Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци от община Нови пазар, включително осигуряване на необходимото 
оборудвани и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, 
както и изграждане на довеждаща инфраструктура“ по Схема за предоставяне на БФП 
BG16M10P002-2.001, Приоритетна ос 2. „Отпадъци“ на  ОПОС 2014 – 2020 г.“  

 
По т.4 от дневния ред – Председателят на РСУО-Шумен даде думата на Ж. 

Атанасова. Тя информира присъстващите, че в изпълнение на решение от протокол 
№3/2016 г. е изпратено запитване до Агенцията за обществени поръчки, относно следните 
въпроси:  

• Допустимо ли е, съгласно разпоредбите на ЗОП, да се индексира офертната цена на 
изпълнителя по договора в съответствие с посоченият в писмото механизъм на 
ценобразуване?   

 
• Счита ли се за изменение на договор за възлагане на поръчка индексирането на 

цената съгласно предварително утвърдената от възложителите формула ?  
 
Все още няма получен отговор от Агенция за обществени поръчки. 
Към настоящия момент няма утвърден акт за месечен отчет по договори ЗОП№33-

06/19.022015 г., ДО-48/08.02.2016 г. и №9/08.02.2016 г., сключени от общините Шумен, 
Нови пазар, Смядово, Велики Преслав, Каспичан, Хитрино, Каолиново и Венец като 
Възложители и „Евро импекс“ ЕООД, София, като Изпълнител.  Изпълнителят е 
представил Образец на месечен акт, състоящ се от три броя таблични форми: 

1.Образец на Месечен акт за ОБЩО постъпилите смесени битови отпадъци с код 
20 03 01 на инсталация за сепариране на ЕВРО ИМПЕКС ЕООД  

2 Образец на Месечен акт за постъпилите смесени битови отпадъци с код 20 03 
01 на инсталация за сепариране на ЕВРО ИМПЕКС ЕООД за всяка отделна община. 

3.Образец за определяне  на размера на единичната цена за отчетния период, 
съгласно чл.2, ал.1 от договора за всяка отделна община. 

 
Утвърждаването на образците е наложително, за да могат общините да извършат 

плащания за извършената от „Евро Импекс“ ЕООД, гр. София услуга по сепариране на 
битови отпадъци, съгласно решение 4 по Протокол №3/2016 г. Предлагаме всяка 
табличните форми да бъдат утвърдени ка то образец 1,2 и 3.  



Г-н Любомир Христов предложи да бъде взето следното решение: „Общото 
събрание на РСУО-Шумен утвърждава като Образец 1 Месечен акт за ОБЩО 
постъпилите смесени битови отпадъци с код 20 03 01 на инсталация за сепариране на 
ЕВРО ИМПЕКС ЕООД  

и Образец 2 на Акт Месечен акт за постъпилите смесени битови отпадъци с код 
20 03 01 на инсталация за сепариране на ЕВРО ИМПЕКС ЕООД за всяка отделна община. 

Образец 3 да бъде подложен на обсъждане след отговор на Агенцията за 
обществени поръчки на запитването, отправено от страна от РСУО-Шумен. 

 
По точка 5. Разни - не бяха поставени и обсъждани въпроси. 
  

  
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.На базата на изготвени: Анализ на необходимостта от изграждане на 
допълнителна инфраструктура и Анализ за ефективността на централизиран и 
децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците 
Регионално дружение за управлние на отпадъците – Шумен приема като допустимо 
общините Каолиново и Венец да кандидатстват със съвместен проект „Проектиране 
и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци от община Каолиново и община Венец, включително 
осигуряване на необходимото оборудвани и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци, както и изграждане на довеждаща инфраструктура“ по 
Схема за предоставяне на БФП BG16M10P002-2.001, Приоритетна ос 2. „Отпадъци“ на  
ОПОС 2014 – 2020 г.  

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

на община Каолиново 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 109 800 лв. с включен 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. 

 
3.На базата на изготвени: Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна 

инфраструктура и Анализ за ефективността на централизиран и децентрализиран подход 
за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците Регионално дружение за 
управлние на отпадъците – Шумен приема като допустимо община Нови пазар да 
кандидатства с проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за 



разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от община Нови пазар, 
включително осигуряване на необходимото оборудвани и техника за разделно 
събиране на зелени и биоразградими отпадъци, както и изграждане на довеждаща 
инфраструктура“  по Схема за предоставяне на БФП BG16M10P002-2.001, Приоритетна 
ос 2. „Отпадъци“ на  ОПОС 2014 – 2020 г. 

 

4. Общото събрание на РСУО-Шумен утвърждава като Образец 1 Месечен акт за 
ОБЩО постъпилите смесени битови отпадъци с код 20 03 01 на инсталация за 
сепариране на ЕВРО ИМПЕКС ЕООД  

и Образец 2 на Акт Месечен акт за постъпилите смесени битови отпадъци с код 
20 03 01 на инсталация за сепариране на ЕВРО ИМПЕКС ЕООД за всяка отделна община. 

Образец 3 да бъде подложен на обсъждане след отговор на Агенцията за 
обществени поръчки на запитването, отправено от страна от РСУО-Шумен. 

 
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 Каолиново – вх.№ 08-00-375/26.07.2016 г. 
3.Заявление на Кмета на община Каолиново – вх.№ 08-00-.374/26.07.2016 г. 
4.Писмо от Управителя на  „Евро импекс“ ЕООД, София – вх. №26-00-2575/22.06.2016 г. 
5.Пълномощно № 479/29.07.2016 г. на Кмета на Община Смядово 
6.Пълномощно № 396/29.07.2016 г. на Кмета на Община Каспичан 
7.Пълномощно на Кмета на Община Велики Преслав 
 

Настоящият протокол № 4/2016 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка 
община. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 
 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
  Кмет на община Шумен 
 


