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ПРОТОКОЛ № 5 

 
Днес 27.09.2016 г.  от 10,30 часа, в зала 304, в сградата на Община Шумен бе 

насрочено заседание на общото събрание 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. Димитрина Маринова – упълномощена от Кмета 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: 
     Петко Шаренков – Зам. областен управител 
     Боян Тодоров – Зам. кмет на Община Шумен      
     Петя Атанасова– Н-к отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“ на община Нови пазар 
     Кръстинка Радушева – Директор на ОП „Чистота“ 
     Тина Николова – Гл. счетоводител на ОП „Чистота“ 
Живка Атанасова – гл. експерт „Екология” при Община Шумен 
Наталия Господинова – ст. експерт „Контрол по ЗУО“ 
Иван Кавръков – Ст. Юрисконсулт в Община Шумен 
Нина Асенова – Еколог в Община Велики Преслав 
Александър Иванов – Управител на „Евро Импекс“ ЕООД, гр. София 

 
 Заседанието беше открито в 10.30 ч. и ръководено от инж. Боян Тодоров – Зам. кмет 
на община Шумен. Той предложи  в предварително обявения в покана изх. № 08-00-
453/19.09.2016 г. дневен ред да бъде направена промяна. Точка 2 да бъде разгледана първа.  

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

 
1. Представяне на Анализ на цена за обезвреждане в Регионално депо за неопасни 

отпадъци, кв. Дивдядово на неопасни отпадъци с код 19 12 12  
 Докладва: Директор на ОП „Чистота“   



2. Обсъждане и приемане на Договор между ОП „Чистота“ и общините от РСУО- 
Шумен за обезвреждане на неопасни отпадъци с код 19 12 12 в Регионално депо за 
неопасни отпадъци, кв. Дивдядово 

 Докладва: Кмет на община Шумен  
       
3. Обсъждане и приемане на решение по писмо от Агенция по обществени поръчки  в 

отговор на наше запитване относно „Прилагане на ценовите клаузи в договор, 
сключен по реда на Закона за обществените поръчки, с“Евро Импекс“ ЕООД, гр. 
София. 

 Докладва: Кмет на община Шумен       

4. Разни 
 

По т.1 от дневния ред – инж. Кръстинка Радушева-Директор на ОП“Чистота“ 
представи анализ на разходите за експлоатация и поддръжка на Регионално депо за 
неопасни битови отпадъци за месец август 2016 г. Получената цена за тон, депониран 
отпадък е 29,07 лв. Тя поясни, че след изтичане срока на концесионния договор с „Титан-
БКС“ ООД, от 23.07.2016 г. ОП“Чистота“ е оператор на  Регионалното депо. Усилията и 
разходите са били насочени към възстановителни дейности за преодоляване на последиците 
от възникналия пожар на 01.07.2016 г. – гасене, аварийно запръстяване, ремонт на 
съоръженията от системата за оросяване. Машините-компактор и булдозер са извън строя. 
Това е наложило да се наеме друга техника-булдозер, багер, самосвал. Предприети са 
действия по почистване на  канавки и вътрешен обслужващ път от наноси, отпадъци и треви. 

Разходът в т.11 за доставка и монтаж на система за видеонаблюдение е еднократен. 
Би могло да се разбие по месеци и с това да се намали цената на тон, депониран отпадък, но 
в следващия месец ще се появи друг разход и ще се наложи нова корекция на цената.  

Г-н Шаренков изказа мнение, че разходите в т.14 и т.16 от анализа са ниски, имайки 
предвид пазарните цени на услугите. Така изчислената цена за тон депониран отпадък е 
реална. 

Г-н Христов каза, че за допълнително запръстяване община Шумен е платила 52 
хил.лв. Ремонтът на компактора ще струва над 70 хил.лв., а цената на нов е над 450 хил.лв.    

Г-жа Недева, изхождайки от това, че новият договор ще бъде до края на годината,  
предложи да остане досегашната цена 28,03 лв. с ДДС, приета на общо събрание на РСУО.  

Г-жа Маринова подкрепи предложението и е на мнение, цената за тон, депониран 
отпадък след 01.01.2017 г., да се приеме за цялата следваща година. 

 
По т.2 от дневния ред – Председателстващият общото събрание на РСУО -Шумен 

даде думата на г-н Кавръков, Ст юрисконсулт в община Шумен. Той поясни, че договорът, 
който е предложен на общините е във връзка със смяна оператора на Регионално депо и, че 
г-жа Радушева има общо упълномощаване от Кмета на община Шумен да сключва договори 
с общини и фирми, не е посочен изрично Законът за обществените поръчки. 

Г-жа Маринова посочи, че общините като възложител могат да сключват договор 
само с друг възложител. 

Г-н Горчев предложи, тъй като ОП“Чистота“ е второстепенен разпоредител със 
собствен ЕИК, в договора да се впише като възложител „Община Шумен чрез ОП „Чистота“. 

Г-жа Маринова предложи в договора да отпадне текста, относно количеството на 
депонираните отпадъци и да се посочи, че договорът влиза в сила от 23.07.2016 г.  

 



 По т.3 от дневния ред – Г-н Тодоров даде думата на Ж. Атанасова- Гл. експерт в 
община Шумен. Тя информира присъстващите, че е получен отговор на направеното 
запитване до Агенцията по 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 ?  
 
Във връзка с това са проведени две работни срещи на еколози и юристи от общините, 

членове на РСУО – Шумен за изготвяне на становище по приложението на коригиращата 
формула за заплащане на услугата по договора с „Евро Импекс“ ЕООД, гр. София, на база 
на което да се изготви проект на решение. 

Г-н Кавръков представи на вниманието на членовете на сдружението проекта на 
решение. Обсъдени бяха отделните компоненти, участващи във формулата за коригиране 
цената на сепарираните отпадъци, която следва да се заплаща на ЕВРО ИМПЕКС ЕООД.  

Г-жа Маринова предложи, одобреният на предишно заседание на общото събрание  на 
РСУО – Шумен, Образец №1 на Месечен акт за ОБЩО постъпилите смесени битови отпадъци с 
код 20 03 01 на инсталация за сепариране да се заверява само от Изпълнителя. 

 
По т.4. Разни - не бяха поставени и обсъждани други въпроси. 
  

След проведените разисквания, общото събрание на Регионалното сдружение, взе 
следните  

 
РЕШЕНИЯ: 

 
По т.1. Приема представения анализ на разходите за обезвреждане в Регионално депо 

за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово на отпадъци с код 19 12 12 за месец Август 2016 г. За 
периода 23.07.2016 г. - 31.12.2016 г.  определя да остане, приетата от общото събрание за 
2016 г. цена за обезвреждане на тон, депониран отпадък, в размер на 28,03 лв. с ДДС.  

По т.2. В предложения Договор за приемане и депониране на смесени битови отпадъци между 
общините, членки на РСУО-Шумен и собственика на депото –община Шумен, като Изпълнител да 
се впише „Община Шумен чрез ОП „Чистота“ . Текстът на Чл. 19 от договора „Настоящият 
договор влиза в сила, считано от датата на неговото подписване“  се променя на „Настоящият 
договор влиза в сила, считано от 23.07.2016 г.“  

По т.3. Образец 1 Месечен акт за ОБЩО постъпилите смесени битови отпадъци с 
код 20 03 01 на инсталация за сепариране на ЕВРО ИМПЕКС ЕООД, е за информация и 
следва да се подписва само от Изпълнителя. 

Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците  на 
общините от област Шумен” като съпостави с останалите клаузи на договора и 
представяните актове за извършена работа за отчетен период, за да се  запази идеята за 
поощряване на изпълнителя при увеличаване на количеството отсортирани и предадени за 
рециклиране битови отпадъци, приема следното тълкуване на корегиращата формула в 
раздел II ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от договор № ЗОП 33-06/19.02.2015 г.:  



F = M х K, където: 

F е цената, която се заплаща от общините Шумен, Велики Преслав, Каспичан, Нови 
пазар и Смядово на Изпълнителя за предварителна обработка (сортиране) в лева за отчетен 
период. 

М е количеството отпадъци, постъпили на инсталацията (тона). 

К е коригираната цена лева/тон спрямо оферираната цена при отклонение от 
заложените процести отсортиран отпадък: 

К = (D – C) х 0,6 + B 

D е процентът на действително отсортиран отпадък спрямо постъпилият отпадък на 
входа на инсталацията. Във формулата D се взима като число; 

При изчисляване на D от актовете за извършена работа следва да се използват 
стойностите на образувани оползотворяеми отпадъци през периода (хартия, пластмаса, 
стъкло и метал) (втори ред от акта) и образувани оползотворяеми отпадъци (минерални) 
(трети ред от акта). Сборът на двата вида образувани оползотворяеми отпадъци се 
съпоставя като процент от общото количество постъпил отпадък на входа на 
инсталацията. 

С е процентът на задължително количество отпадък, което трябва да се отсортира 
спрямо входа.  

Във формулата С се взима като число, т. е. за периода от 02.01.2016 г.до 
01.01.2018 г. С ще е равно на 40, а за периода от 02.01.2018 г. до 01.01.2020 г. С ще е равно 
на 50. 

0,6 – коригиращ коефициент в лева 

В е оферираната цена от Изпълнителя в лева. 

 
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. № 08-00-
453/19.09.2016 г. 
2.Пълномощно, издадено от Иванка Николова-Кмет на Община Смядово 
3.Проект на договор за приемане и депониране на смесени битови отпадъци след сепариране 
4.Анализ на цена за 1 тон депониран отпадък на база направени разходи за м. Август. 



5.Писмо от Агенция по обществени поръчки-заведено в Община Шумен под №12-00-583-
001/25.07.2016 г.  

 
Настоящият протокол № 5/2016 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 
 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
  Кмет на община Шумен 
 


